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POVZETEK 

Pogoj za uspešno poslovanje podjetja je vzpostavitev, dokumentiranje, izvajanje in 

trajno vzdrţevanje sistema zagotavljanja kakovosti, s pomočjo katerega je treba 

zagotoviti, da bodo proizvedeni proizvodi izpolnjevali ali presegali pričakovanja 

odjemalcev. Poleg kakovosti proizvodov pa je treba zagotoviti tudi stabilen, obvladovan 

proizvodni proces, kajti procesi so tisti, ki proizvajajo proizvode. V diplomski nalogi 

obravnavano podjetje je TCG Unitech Lth-ol iz Škofje Loke, katero velja za 

kakovostnega in uspešnega proizvajalca tlačnih orodij ter ulitkov iz magnezijevih in 

aluminijevih zlitin, preteţno za avtomobilsko industrijo. V diplomski nalogi je 

predstavljeno pojmovanje kakovosti in statistično obvladovanje procesa, podrobneje je 

analizirano trenutno stanje procesa zagotavljanja kakovosti v obravnavanem podjetju. 

Na podlagi analize trenutnega stanja so opisane vrzeli le-tega in predlagane rešitve 

oziroma izboljšave, katere bi lahko izboljšale sistem zagotavljanja kakovosti v 

obravnavanem podjetju. 

Ključne besede: kakovost, kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti, poslovnik 

kakovosti, standardi kakovosti, proizvodni proces, stroški kakovosti, karakteristike 

proizvoda, statistično spremljanje procesa  

SUMMARY 

A company can conduct successful business operations only if it establishes, records, 

performs and maintains the quality assurance system on a regular basis. With the help of 

this system, the products are guaranteed to meet or even exceed the expectations of the 

consumers. Beside the quality of the products, the company must also ensure a stable 

and controlled process of manufacture, as it is a key factor of the production. The 

following Diploma assignment presents the TCG Unitech Lth-ol Company from Škofja 

Loka, a quality and successful manufacturer of die-casting tools and castings made from 

aluminium and magnesium alloys. The Company's operations are aimed mainly at the 

automobile industry. This Diploma defines the quality and statistical control of the 

process and thoroughly analyses the current state of the quality assurance process in the 

treated Company. Based on the analysis of the process mentioned above, we described 

its loopholes and suggested solutions or improvements. 

Keywords: quality, quality control, quality assurance, quality manual, quality standards, 

process of manufacture, quality costs, product characteristics, statistical control of the 

process 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Uvedba kakovosti in njeno vzdrţevanje je predpogoj za obstoj in rast oz. širitev 

vsake organizacije ali ustanove, pa naj bo njena dejavnost proizvodna ali storitvena. 

Proizvajati je potrebno izdelke in storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja 

naročnikov oz. kupcev ob ustrezni stroškovni učinkovitosti. 

Organizacija mora doseči takšno kakovost izdelkov ali storitev, da bo trajno 

izpolnjevala dogovorjene zahteve naročnika oz. kupca. S tem si pridobi zaupanje 

naročnika oz. kupca, da je (ali bo) dogovorjena kakovost pri dobavljenih izdelkih ali 

storitvah doseţena. 

Vse ostrejša konkurenca, napredek tehnike in vse ostrejše zahteve kupcev 

pogojujejo učinkovite sisteme zagotavljanja kakovosti. Moderno zagotavljanje 

kakovosti se ţe dolgo ne nanaša le na sektor zagotavljanja kakovosti, ampak je 

integrirano v vsa področja in nivoje podjetja. Zagotavljanje kakovosti zelo odločilno in 

v veliki meri vpliva na rezultate poslovanja podjetja. 

Piskar in Dolinšek (v Dolinšek idr. 2006, 285) poudarjata, da sistem managementa 

kakovosti vključuje: 

 aktivnosti načrtovanja kakovosti (ugotavljanje zahtev in postavitev ciljev 

kakovosti), 

 aktivnosti vključevanja kakovosti (izpolnjevanje postavljenih zahtev), 

 aktivnosti zagotavljanja kakovosti (vzpostavljanje zaupanja kupcem, da bodo 

zahteve izpolnjene), 

 aktivnosti izboljševanja kakovosti (povečanje notranje sposobnosti 

izpolnjevanja zahtev). 

Največkrat uporabljen pristop za vzpostavljanje sistema managementa kakovosti 

(ravnanja s kakovostjo) je vsekakor na osnovi standardov kakovosti. Standardi v bistvu 

zahtevajo, da organizacije vzpostavijo, dokumentirajo, izvajajo in trajno vzdrţujejo 

sistem kakovosti (Piskar in Dolinšek 2006, 285). 

Kontrola kakovosti je nastala zaradi konkurence, saj kupci izdelke primerjajo med 

seboj in izberejo tiste, za katere menijo, da imajo največjo dodano vrednost. 

Organizacije na to odgovorijo z izboljšanjem svoje ponudbe, bodisi s povečanjem 

vrednosti izdelka za odjemalca (večja inovativnost, kakovost, boljša funkcionalnost 

ipd.) ali z zniţevanjem cene. Izboljševanje kakovosti izdelka pa nemalokrat vključuje 

tudi spreminjanje proizvodnega procesa. Statistično kontrolo kakovosti je tako smiselno 

izvajati ţe med samim procesom. 

 Namen statistične kontrole kakovosti je v tem, da se na stroškovno učinkovit način 

zagotovi, da izdelki, poslani kupcem, ustrezajo njihovim specifikacijam. Pregledovanje 
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vsakega posameznega izdelka je drago in neučinkovito, toda posledice pošiljke 

neustreznih izdelkov so lahko velike, v smislu kupčevega nezadovoljstva (Piskar in 

Dolinšek 2006, 309). 

Statistika je analitično orodje, ki se uporablja za predvidevanje dogodkov. Pravilna 

uporaba statističnih metod nas pripelje do zelo natančnih predpostavk, s pomočjo 

katerih lahko uspešno obvladujemo proces. 

 Statistične metode se uporabljajo za ugotavljanje potreb trţišča, opazovanje 

razvoja, trţne situacije, ugotavljanje zadovoljstva kupcev, v razvoju novih izdelkov in 

procesov, za ugotavljanje sposobnosti procesov, ugotavljanje kakovosti surovin in 

polizdelkov ter kakovosti končnih proizvodov. 

V nalogi bomo obravnavali sistem zagotavljanja kakovosti v podjetju TCG Unitech 

Lth-ol, d. o. o. Statistično obvladovanje oz. nadzorovanje procesa v obravnavanem 

podjetju poteka s pomočjo statističnega spremljanja karakteristik proizvoda. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati sistem zagotavljanja kakovosti v podjetju 

TCG Unitech Lth-ol in ugotoviti moţnosti za njegovo izboljšanje. Osredotočili se bomo 

predvsem na proces kontrole kakovosti ter na statistično spremljanje oz. obvladovanje 

procesa.  

Cilj naloge je ugotoviti obstoječe stanje sistema zagotavljanja kakovosti v 

obravnavanem podjetju, na podlagi primerjav s teoretičnimi izhodišči poiskati 

morebitne vrzeli in razloge zanje ter predlagati moţne rešitve za njihovo odpravo. 

Osnovne teze, ki jih ţelimo preveriti, so: 

 Določil poslovnika kakovosti obravnavanega podjetja ne poznajo vsi zaposleni. 

 K dvigu kakovosti v obravnavanem podjetju bi pripomogla vpeljava stalnega 

nadzora nad proizvodnim procesom. 

 Q-inţenirji ne obvladujejo vseh nalog, ki so jih pred reorganizacijo sektorja 

zagotavljanja kakovosti opravljali delavci tehnologije kontrole. 

 Število neskladnih izdelkov bi bilo manjše, če bi vhodna kontrola preverjala 

gostoto aluminijevih zlitin. 

 Za nadzor in kalibracijo merilne opreme je v obravnavanem podjetju 

zaposlenega premalo usposobljenega kadra. 

 V obravnavanem podjetju premalo pozornosti namenijo statističnemu 

spremljanju procesa. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Teoretični del diplomske naloge bo temeljil na študiju strokovne literature, ki 

obravnava problematiko zagotavljanja kakovosti. Poleg strokovne literature z 
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omenjenega področja pa bodo uporabljeni tudi drugi interni in eksterni viri. 

Predstavljeni bodo tudi osnovni pojmi za razumevanje statističnega spremljanja procesa. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge pa bo kot vodilo sluţil interni poslovnik 

kakovosti podjetja TCG Unitech Lth-ol ter ostali interni viri podjetja. Raziskava bo 

statična ekonomska, saj bo preučevala stanje sistema zagotavljanja kakovosti v 

določenem trenutku. Na podlagi raziskave pa bodo v diplomski nalogi predlagani ukrepi 

za izboljšanje trenutnega stanja v sistemu zagotavljanja kakovosti, predvsem v procesu 

kontrole kakovosti. 

Pri pisanju diplomske naloge bosta uporabljena deskriptivni pristop in analitična 

metoda. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Prva predpostavka je, da v času pisanja diplomske naloge ne bo prišlo do 

korenitejših sprememb v sistemu zagotavljanja kakovosti, kateri se odvija v podjetju 

TCG Unitech Lth-ol. 

Predpostavlja se, da ima podjetje izoblikovane metode za zagotavljanje kakovosti in 

jih je moč podrobneje predstaviti in da bo na razpolago dovolj podatkov za izvedbo 

analize trenutnega stanja. 

Predpostavlja se tudi, da bodo zaposleni v podjetju pripravljeni sodelovati in 

pomagati pri iskanju ter tolmačenju internih virov podjetja. 

Vsako podjetje ima izoblikovan svoj in edinstven sistem zagotavljanja kakovosti. 

Omejitev v diplomski nalogi predstavlja osredotočenost na eno samo podjetje. Smiselno 

bi bilo primerjati sistem zagotavljanja kakovosti obravnavanega podjetja s kakšnim 

drugim podjetjem. Vendar se pri tem pojavi problem zbiranja podatkov in internih virov 

drugega podjetja, omejitev pa bi med drugim bil tudi omejen obseg diplomske naloge. 

Strategija kakovosti je poslovna strategija, ki lahko pomeni konkurenčno prednost 

in je podjetje ne izda vsakomur. Zaradi tega bo morda omejitev predstavljal tudi dostop 

do podatkov in informacij o podjetju. 
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2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PODJETJA 

2.1 Splošno 

Podjetje TCG Unitech Lth-ol, d. o. o., ima večletno tradicijo in izkušnje na 

področju konstrukcije ter izdelave tlačnih orodij in ulitkov ter tehnologije tlačnega litja. 

Izdeluje ulitke iz aluminijevih in magnezijevih zlitin ter vsa potrebna orodja. Kupci 

podjetja TCG Unitech Lth-ol, d. o. o., so v glavnem podjetja v EU. V proizvodnem 

programu podjetja so zahtevnejši ulitki za avtomobilsko industrijo, plinsko in 

regulacijsko tehniko ter posebno zahtevno finomehaniko. 

TCG Unitech Lth-ol, d. o. o., je bilo do nedavnega del mednarodne korporacije 

Trident components group iz Londona, ki je lastnik več orodjarn in tlačilnih livarn v 

Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji.  

2.2 Zgodovinski razvoj podjetja 

Zgodba se je začela leta 1948, ko je bila ustanovljena tovarna Motor. Leta 1960 se 

je podjetje Motor preimenovalo v LTH – Škofja Loka. V nekaj letih je prišlo do gradnje 

objektov današnje livarne in čistilnice, po desetih letih delovanja pa so kupili še prve 

tlačne stroje.  

Novi val razvoja je podjetje doţivelo leta 1974 z rekonstrukcijo livarne in 

investiranjem v orodjarno. Samostojno podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989. S tem je 

bilo izločeno iz sistema LTH. Novoustanovljeno podjetje LTH – Orodjarna in livarna 

(Lth-ol) je svojo perspektivo videlo v tesnem sodelovanju s sorodnimi tujimi partnerji. 

Štiri leta kasneje ga je prevzelo avstrijsko podjetje UNITECH AG, druţba se je 

preimenovala v Unitech Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka.  

Leta 1999 pa je lastništvo nad celotno korporacijo prevzelo londonsko podjetje 

Trident Components Group (TCG). Podjetje se je preimenovalo v TCG Unitech Lth-ol, 

d. o .o.  

Proizvodnjo so iz Škofje Loke razširili še v Benkovac na Hrvaškem in Ohrid v 

Makedoniji. 

V letu 2000 je podjetje TCG Unitech Lth-ol, d. o. o., razširilo proizvodno dejavnost 

na lokacijo nekdanjega Litostroja v Ljubljani - nastal je Obrat Ljubljana. V drugi 

polovici leta je podjetje postalo večinski lastnik orodjarne v podjetju Saturnus iz 

Ljubljane. Uprava druţbe je ostala na lokaciji Vincarje 2, Škofja Loka. 

V juniju 2009 pa je dvanajsterica managerjev podjetja TCG Unitech Lth-ol, d. o. o., 

podpisala pogodbo s krovno organizacijo TCG o lastniškem prevzemu podjetja, ki poleg 

matične tovarne obsega še tovarne v Ljubljani, hrvaškem Benkovcu in makedonskem 

Ohridu.  
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2.3 Dejavnosti podjetja 

Glavne dejavnosti podjetja so: tlačno litje lahkih kovin (Al, Mg, Zn), posredništvo 

pri prodaji raznovrstnih izdelkov, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 

tehnologije, proizvodna orodja za stroje, mehanska in galvanska obdelava, sestavljanje, 

tlačna orodja in razvoj izdelkov. 

Dejavnosti po lokacijah so: 

 Škofja Loka: sedeţ druţbe, orodjarna, tlačna livarna (Al), strojna obdelava; 

 Ljubljana: orodjarna, tlačna livarna (Al, Mg), strojna in površinska obdelava; 

 Benkovac (Hrvaška): tlačna livarna (Al), strojna obdelava; 

 Ohrid (Makedonija): tlačna livarna (Al, Zn), orodjarna. 

2.4 Kupci podjetja 

TCG Unitech Lth-ol temelji na konceptu sodelovanja med podjetjem in kupci. 

Trudijo se delovati v smeri, ki dolgoročno predstavlja najboljšo rešitev za njihove 

partnerje in to na način, ki povečuje zaupanje. 

Slika 2.1 Kupci podjetja TCG Unitech Lth-ol 

 

Vir: TCG Unitech  2009a. 

2.5 Gospodarski razvoj 

Prodaja, prodaja na zaposlenega in število zaposlenih so do leta 2008 trendno 

naraščali. Podjetje TCG Unitech Lth-ol je v letu 2007 poslovalo rekordno. Prodaja 

slovenskega Unitecha se je v letu 2007 povečala za 35 odstotkov in dosegla 124 

milijonov evrov, medtem ko je dobiček znašal 7,5 milijona evrov. Celotna skupina, za 

katero skrbi slovenski Unitech in ima še proizvodnji na Hrvaškem ter v Makedoniji, pa 
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je v letu 2007 ustvarila 130 milijonov evrov. Poleg visokega dobička si je slovenski 

Unitech ustvaril tudi zaupanje v matični druţbi, ki je škofjeloškemu podjetju dalo 

pooblastilo, da skrbi za dobavo za celotno skupino. 

V poslovnem letu 2008 je podjetje doseglo 123,4 milijona evrov čistih prihodkov 

od prodaje. Prvi dve četrtletji leta 2008 sta bili še na ravni 2007, v drugi polovici leta pa 

so doţiveli prvi občuten padec prodaje, trend pa se je nadaljeval še v leto 2009. Marca 

se je upad prodaje končal in ostali so na nivoju naročil, ki ga imajo še danes. Zniţanje 

prodaje je posledica globalnega upada avtomobilskega trga. Kljub krizi, ki se je pojavila 

na trgu, pa so leto 2008 zaključili s pozitivnim rezultatom (1,2 milijona evrov dobička). 

Prvi meseci v letu 2009 so bili zelo teţki, saj so njihovi kupci v večji meri le čistili 

zaloge. Za primerjavo lahko povemo, da je lanska povprečna mesečna prodaja znašala 

pribliţno 10 milijonov evrov, za leto 2009 so sprva planirali okoli 8 milijonov evrov 

prodaje na mesec, dejansko pa dosegajo le 5 do 6 milijonov evrov. 

Velik korak so v podjetju naredili na strani reklamacij, kljub vse stroţjim zahtevam 

kupcev po boljši kvaliteti. Stroški reklamacij so se zmanjšali za 4-krat. 

Od marca naprej se stanje popravlja, letošnje poslovanje ţelijo zaključiti s pozitivno 

ničlo. Poslovno slabše prve mesece v letošnjem letu naj bi kompenzirali z boljšimi 

rezultati v drugi polovici leta. 

2.6 Sektorji podjetja 

Orodjarna je neke vrste neposredna pripravljalnica za proizvodnjo v livarni. 

Izdeluje in vzdrţuje orodja za tlačno litje aluminijevih zlitin, obrezilna orodja in 

delovne priprave. 

Livarna je proizvajalec ulitkov iz aluminijevih in magnezijevih zlitin pod tlakom. V 

Škofji Loki poteka proizvodnja samo iz Al zlitin, v Ljubljani pa iz obeh vrst zlitin.  

Sektor razvoja sestavljajo projektni vodje, konstruiranje in tehnologija. Projektni 

vodje so zadolţeni za posamezne programe ali večje kupce. Konstrukcije in tehnologije 

orodij so povezane v oddelke znotraj sektorja.  

Gospodarski sektor zdruţuje funkcijo financiranja, kot eno izmed temeljnih 

izvajalnih funkcij vsakega podjetja, in informacijsko funkcijo na osnovi podatkov o 

preteklosti in prihodnosti ob hkratnem nadzoru ter analizi podatkov.  

Za sektor zagotavljanja kakovosti ima podjetje razvit celovit sistem, ki je naveden v 

poslovniku kakovosti. Na podlagi izvajanja so pridobili tudi ustrezne mednarodno 

priznane certifikate. 

Sektor trženja se ukvarja z nalogami na področju komerciale. Organizacijsko ga 

sestavljajo naslednji oddelki: nabava, prodaja, skladišča in odprema. 

Za zagotovitev pogojev za delovanje proizvodnje in podjetja kot celote potekajo v 

podjetju naslednje aktivnosti v okviru sektorja investicij, energetike in ekologije: 
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 izgradnja objektov z energetsko infrastrukturo, 

 nabava osnovnih sredstev in storitev na domačem in tujem trţišču, 

 kemijska tehnologija, 

 ekologija in sistem kakovosti ter ravnanja z okoljem. 

V kadrovski službi ima vsak delavec deponirano svojo delovno knjiţico in 

personalno mapo, kjer se nahajajo vsi za zaposlitev pomembni dokumenti. Prek te 

sluţbe se ureja tudi davčne olajšave, kolektivno nezgodno zavarovanje, dodatno 

pokojninsko zavarovanje, tu se ureja dokumente za otroške dodatke, kredite in podobno. 

Podjetje je poleg veljavne zakonodaje vezano na izpolnjevanje naslednjih kolektivnih 

pogodb: 

 Splošna pogodba za gospodarske dejavnosti; 

 Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za 

kovinsko in elektroindustrijo Slovenije; 

 Podjetniška pogodba TCG Unitech Lth-ol, d. o. o. 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu imajo izdelano oceno tveganja za 

celotno druţbo in za vsako delovno mesto posebej. Skladno z zakonom imajo 

organizirano službo za varstvo pri delu.  
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3 POJMOVANJE KAKOVOSTI 

3.1 Opredelitev kakovosti 

Kakovost dobrin in storitev je ţe od začetka človeštva v središču pozornosti. 

Ponuditi odjemalcem neoporečno blago ali storitev je bil ţe od nekdaj prednostni cilj 

dobaviteljev, prevoznikov in ostalih ponudnikov (Piskar in Dolinšek 2006, 33). 

O univerzalni definiciji kakovosti se ne morejo poenotiti niti strokovnjaki za 

kakovost niti v poslovnem okolju organizacij. Zato je pomembno, da razumemo 

različne perspektive, s katere lahko gledamo na kakovost. Le tako bomo popolnoma 

upoštevali njeno vlogo na različnih ravneh določene organizacije. Kakovost pomeni 

zelo različne stvari za različne ljudi, običajno je povezana s ceno ali stroški. V 

tehničnem smislu ima lahko dvojni pomen: nanaša se na karakteristike izdelka ali 

storitve, ki oblikujejo potrebne sposobnosti za zadovoljevanje naprej določenih ali 

pričakovanih potreb odjemalca ali pa se kakovost nanaša na izdelek ali storitev, ki je 

brez napak (Piskar in Dolinšek 2006, 35 36). 

Standard kakovosti ISO definira kakovost kot stopnjo, v kateri skupek svojevrstnih 

karakteristik izpolnjuje zahteve odjemalca. 

W. Edwards Deming, ki velja za guruja kakovosti, je definiral kakovost kot 

brezhibnost, Joseph M. Juran jo razume kot ustreznost namenu, Philip Crosby kot 

usklajenost z zahtevami, Feigenbaum pa definicijo kakovosti prepušča odjemalcem 

(Piskar in Dolinšek 2006, 36). 

Piskar in Dolinšek (2006, 41 42) s pomočjo sinteze različnih opredelitev, prideta 

do naslednjih spoznanj: 

 Kakovosten izdelek oziroma storitev je tisto, kar ustreza zahtevam odjemalcev. 

Mogoče je, da odjemalec ţe prej določi tehnične specifikacije in jih je treba 

natančno upoštevati, mogoče pa je, da so tehnične specifikacije ţe določene in 

jih pozneje prilagodimo odjemalcu. 

 Ocena kakovosti izdelka oziroma storitve je pogosto odvisna od cene in 

stroškov, ki nastanejo med uporabo izdelka oziroma opravljanjem storitve; 

vključujejo ljudi, orodja in čas. 

 Kakovost izdelka oziroma storitve se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki 

vplivajo na to. Ti so odvisni drug od drugega. Marsikateri je izredno teţko 

merljiv. Pri izbiri izdelka oziroma storitve smo se prisiljeni odpovedati 

nekaterim dejavnikom na račun drugih. Tako imenovanim kritičnim 

dejavnikom se ne moremo odpovedati. Oceno kakovosti sestavimo iz ocen 

dejavnikov. 

 Obstaja več plati kakovosti, ki si jih lahko predstavljamo kot poglede iz 

različnih zornih kotov na eno in isto stvar. 
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 Kakovostni izdelki oziroma storitve nimajo škodljivega vpliva na naravno in 

družbeno okolje. 

 Kakovosten proizvod je posledica razvojnega procesa le-tega, kakovostnih 

materialov, iz katerih je izdelan, in kakovostnega procesa izdelave. 

 Odlična storitev zvišuje lojalnost odjemalcev. 

 Kakovost je prihranek zaradi zniţanja stroškov, nastalih kot posledica 

neustrezne kakovosti. 

 Odlična storitev je najboljši način za pridobitev konkurenčne prednosti in 

uspešnosti. 

3.2 Načela vodenja kakovosti 

Kakovost ţe dolgo ni več le tehnična kategorija, razumljena kot skladnost izdelka z 

zahtevami. Z razumevanjem kakovosti kot zadovoljstva kupcev, še več, kot 

zadovoljstva vseh zainteresiranih strani, tako v organizaciji, pri poslu, kot v druţbi, 

druţini …, kakovost vse bolj povezujemo in doţivljamo v povezavi s človeškimi 

potrebami, hotenji in pričakovanji. Pričakovanja pa so odraz vrednot. Splošne vrednote 

človeštva, kot so svoboda, enakopravnost, zaščita človeških ţivljenj, varovanje zdravja, 

okolja in še katere, so dragocene same zase in ne sredstvo za doseganje česa drugega. 

Čeprav danes kakovost in odličnost še vedno razumemo predvsem kot sredstvo za 

zagotavljanje dolgoročnega stabilnega razvoja organizacij, verjamemo, da ju bomo v 

prihodnje sprejemali kot skupno splošno vrednoto (Novak 2001, 12). 

Novak (2001, 12 15) navaja osem načel vodenja kakovosti, katere so po skrbni 

analizi izkušenj vodilnih svetovnih organizacij oblikovali snovalci standardov.  

Načelo osredotočenosti na odjemalce pravi, da je organizacija odvisna od svojih 

odjemalcev, zato mora razumeti njihove sedanje in prihodnje potrebe, izpolnjevati 

njihove zahteve in si prizadevati za preseganje njihovih pričakovanj. 

Načelo voditeljstva pravi, da 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. 

Načelo vključenosti zaposlenih zaposlene na vseh ravneh vidi kot jedro 

organizacije, zato njihova polna vključenost omogoča, da se njihove sposobnosti kar 

najbolje uporabljajo v korist organizacije. 

Načelo procesnega pristopa pravi, da ţelene rezultate uspešneje dosegamo, če 

aktivnosti in z njimi povezane vire obvladujemo kot proces. 

Načelo sistemskega pristopa k vodenju pravi, da prepoznavanje, razumevanje in 

vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistema omogoča večjo uspešnost 

organizacij pri doseganju zastavljenih ciljev ter večjo učinkovitost. 
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Načelo nenehnega izboljševanja postavlja nenehno izboljševanje kot stalen cilj 

vsake organizacije. 

Načelo odločanja na podlagi dejstev pravi, da učinkovite odločitve temeljijo na 

analizi podatkov in drugih informacij. 

Načelo vzajemno koristnih odnosov z dobavitelji pravi, da vzajemno koristni odnosi 

povečujejo sposobnost organizacije in njenih dobaviteljev za ustvarjanje vrednosti. 

3.3 Razvojne stopnje managementa kakovosti 

Razvojne stopnje managementa kakovosti Marolt in Gomišček (2005, 11) časovno 

ločita glede na dva glavna načina proizvodnje. To sta neindustrijski in industrijski način 

proizvodnje. V obdobje neindustrijskega načina proizvodnje (do okoli leta 1900) 

spadata obrtniški in manufakturni način proizvodnje. 

Industrijski način proizvodnje pa je danes v rabi predvsem za proizvodnjo izdelkov 

in storitev. Marolt in Gomišček (2005, 12) navajata tri pomembne razvojne stopnje 

pristopa h kakovosti, katere vključuje industrijski način proizvodnje. Vsaka od 

razvojnih stopenj ima svojo ciljno usmeritev, svoja načela, specifična orodja in 

specifično povezanost s strukturo celotne organizacije. 

Slika 3.1 Prikaz glavnih stopenj časovnega razvoja doseganja kakovosti 

 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 12. 

Prva stopnja pristopa h kakovosti v industrijskem načinu proizvodnje je kontrola 

kakovosti, druga zagotavljanje kakovosti in tretja stalno izboljševanje kakovosti. 
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3.3.1 Kontrola kakovosti – QC (Quality Control) 

Kontrola kakovosti se je pričela v začetku 20. stoletja in je trajala pribliţno do leta 

1960. Za industrijski način proizvodnje (kot začetnika se običajno smatra tovarno 

avtomobilov Ford v ZDA) sta značilna velika delitev dela in proizvodnja identičnih 

proizvodov v velikih količinah. Industrijski način proizvodnje temelji na specifikaciji 

oziroma standardih kakovosti. Specifikacija je določljiva in zahteva lastnost ali 

numerično veličino karakteristike kakovosti proizvoda, v merljivi ali ocenjeni obliki 

(Marolt in Gomišček 2005, 12 13). 

Standard razumemo kot splošno odobreno in sprejeto specifikacijo, ki predstavlja 

osnovo za izvajanje kontrole kakovosti. Preverjanje, ali so proizvodi izdelani v skladu s 

predpisanimi standardi, pa imenujemo kontrola kakovosti. V organizaciji se pojavi nova 

funkcija oz. sluţba, imenovana kontrola kakovosti. Na osnovi primerjanja dejanskega 

stanja z zahtevanim delavci sluţbe kontrole kakovosti (kontrolorji) izdelke ločujejo na 

ustrezne – kakovostne (ki so v skladu s standardi oz. specifikacijami) in neustrezne – 

nekakovostne (ki niso v skladu s standardi oz. specifikacijami). 

Marolt in Gomišček (2005, 13) govorita o dobri in slabi strani nastanka posebne 

funkcije kontrole kakovosti v podjetjih. Kot dobro stran lahko smatramo določitev 

karakteristik kakovosti in začetek razvoja strokovnega področja kakovosti ter z njim 

povezane merilne tehnologije in opreme. Pomembna je tudi neodvisnost pri odločanju 

glede kakovosti, kar je praviloma pomenilo stroţje upoštevanje kriterijev kakovosti. 

Slaba stran pa je bila v tem, da so zaposleni menili, da je za kakovost izdelkov 

odgovorna le sluţba oz. oddelek za kontrolo kakovosti in so se zato osredotočili 

predvsem na količino, medtem ko je bila kakovost za njih manj pomembna. 

Ločevanje neustreznih izdelkov od ustreznih pripomore le malo oz. nič k 

ugotavljanju vzrokov nekakovosti in preprečevanju nastanka neustreznih izdelkov. 

Dejavnosti kontrole kakovosti se izvajajo tudi v sedanjem času. Vendar niso več 

edine in najpomembnejše za doseganje kakovosti proizvodov. Uporabljajo se predvsem 

za kontrolo (nadzor, preverjanje) skladnosti med zahtevanim in dejanskim stanjem. V 

manjšem obsegu pa z njimi skušamo tudi odkriti vzroke, ki povzročajo neustrezne 

izdelke ali storitve (Marolt in Gomišček 2005, 13 14). 

3.3.2 Zagotavljanje kakovosti – QA (Quality Assurance) 

Dejstvo, da problematike kakovosti ni mogoče zadovoljivo reševati samo s kontrolo 

ţe izdelanih kosov, so spoznali okoli leta 1960. Stroški tovrstnega načina so bili 

previsoki, še posebej ob visoki produktivnosti in kompleksnih posameznih proizvodih. 

Dotedanje veljavno načelo, ki ga je imela kontrola kakovosti, »odkrij in izloči 

neustrezen proizvod«, je pasiven pristop, ki v bistvu pokaţe stanje, kako je bilo delo v 

preteklosti opravljeno, in daje le neko vrsto pregleda oz. sliko preteklega dela o 
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načrtovanju ter proizvodnji izdelka. Staro načelo je v tej stopnji zamenjal nov, aktivni 

pristop, ki pravi, da je potrebno glavno skrb v zvezi s kakovostjo posvetiti 

preprečevanju, torej, da ne pride do neustreznih izdelkov. To pomeni, da je treba v čim 

večji meri zmanjšati moţnost realizacije neustreznega izdelka in zagotoviti pogoje 

nastanka ustreznega, tj. načelo preventive. Osredotočenost se je premaknila na 

dejavnost zagotavljanja kakovosti v vseh fazah ciklusa načrtovanja in proizvodnje 

izdelka ter na vse dejavnike, ki vplivajo na kakovost izdelka. S tem naj bi se v čim večji 

meri zagotovilo, da bodo output procesa oz. bodo proizvedeni proizvodi imeli 

zahtevano kakovost (Marolt in Gomišček 2005, 14). 

Nov pristop temelji torej na preprečevanju neustrezne kakovosti, odgovornost za 

kakovost izdelka pa razdeli med vse oddelke, funkcije oz. med vse zaposlene v 

organizaciji. 

Marolt in Gomišček (2005, 14) vključitev vsakogar v organizaciji za doseganje 

kakovosti imenujeta načelo celovitosti oz. totalnosti. Po tem načelu je zagotavljanje 

kakovosti nujno postala dolţnost vseh zaposlenih, ker je kakovost industrijsko 

izdelanega izdelka rezultat mnogih, ki delajo v različnih oddelkih in na različnih 

delovnih mestih. Tako kakovost ni več skrb le sluţbe kontrole kakovosti ampak vseh, ki 

sodelujejo pri načrtovanju in proizvodnji izdelkov. 

Zagotavljanje kakovosti daje poudarek preprečevanju nastanka problemov v zvezi s 

kakovostjo. Preprečevanje obsega planiranje in sistematično izvajanje dejavnosti, ki 

preprečujejo nastop neustreznih izdelkov. To pomeni postavitev primernega sistema 

kakovosti in občasno preverjanje delovanja, tako posameznega dela sistema kakovosti 

kot tudi celotnega sistema s pomočjo presoj (Marolt in Gomišček 2005, 15). 

3.3.3 Stalno izboljševanje kakovosti – CQI (Continuous Quality Improvement) 

Obe predhodni stopnji sta bili osredotočeni predvsem na kakovost proizvoda, to je 

izdelka ali storitve. V 90. letih se je na problematiko kakovosti začelo gledati skozi 

procese, ki potekajo v podjetju ali ustanovi, kajti procesi so tisti, ki dajejo proizvod. Ta 

stopnja zagotavlja osredotočenje na izboljševanje vseh procesov, ki se izvajajo v 

organizaciji. To je tako imenovani procesni pristop h kakovosti. Procesni pristop je 

nastal zaradi novih zahtev globalizacije trga. Pomagal naj bi izboljšati določene 

elemente, ki pripomorejo k večji uspešnosti in učinkovitosti poslovanja organizacije, kot 

so: povečanje zadovoljstva kupca, doseganje večje vključenosti vsakega zaposlenega v 

izboljševanje procesa na osnovi timsko organiziranega dela, zniţevanje stroškov 

poslovanja, doseganje višjega nivoja usposobljenosti zaposlenih, dvigovanje kulture 

zaposlenih, doseganje optimalnega izkoristka uporabljenih virov, povečanje 

zadovoljstva zaposlenih itd. (Marolt in Gomišček 2005, 15). 

Ta stopnja vključuje vrsto načel, ki so poznana iz t. i. managementa celovite 

kakovosti, znanega pod kratico TQM (Total Quality Management), in predstavlja nov 
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izziv, pred katerega je v zdajšnjem času postavljena uprava vsakega podjetja ter 

ustanove, če ţeli izboljšati učinkovitost in uspešnost poslovanja organizacije. TQM je 

usmerjen k identifikaciji in vrednotenju uspešnosti ter učinkovitosti vseh procesov, ki se 

izvajajo v podjetju ali ustanovi. Od procesov v razvoju, proizvodnji, nabavi, prodaji, 

skladiščenju do procesov v informatiki, računovodstvu, upravljanju itd. (Marolt in 

Gomišček 2005, 16). 

Marolt in Gomišček (2005, 16) pravita, da je management kakovosti predvsem 

vsota dejavnosti, povezanih s kontrolo, zagotavljanjem in izboljševanjem kakovosti. 

Torej je treba za doseganje in vzdrţevanje kakovosti v organizaciji danes izvajati vse tri 

doslej omenjene dejavnosti (QC, QA in CQI). 

3.4 Politika, cilji in strategija kakovosti 

Politika, cilji in strategije kakovosti so v medsebojni povezanosti tako glede 

odločitev o usmerjenosti organizacije kot tudi načinov doseganja ciljev. Politika 

kakovosti sluţi kot izhodišče za načrtovanje sistema managementa kakovosti in 

njegovih elementov (Marolt in Gomišček 2005, 27). 

Politika kakovosti določa usmerjenost organizacije na področju kakovosti in sluţi 

kot izhodišče tudi za odločitve na srednjem ter operativnem nivoju organizacije. 

Posamezni profitni centri, sektorji, oddelki in timi lahko izdelajo ter predstavijo svoje 

lastne izjave o politiki kakovosti, ki jo ţelijo realizirati, vendar morajo biti te politike v 

skladu s politiko kakovosti celotne organizacije, ki pa mora biti predhodno poznana in 

objavljena (Marolt in Gomišček 2005, 27). 

Dokler politika ni določena, ni mogoče postaviti ciljev. Ko je politika določena, 

postanejo cilji sami po sebi jasni. Cilji morajo biti postavljeni tako, da se zagotovi 

sodelovanje na vseh področjih podjetja. Politika in cilji morajo biti pisno opredeljeni in 

dostavljeni vsem zaposlenim. Čim niţja je raven zaposlenih, tem bolj morajo biti ti 

seznanjeni z obsegom informacij, ki morajo biti jasne in nedvoumne (Vujoševič 1992, 

13). 

Za izvajanje postavljene politike kakovosti oz. za doseganje določenih ciljev je 

treba izdelati strategijo. Vujoševič (1992, 14) našteva dejavnosti, v katerih mora biti 

razdelana strategija kakovosti: 

 izobraţevanje za kakovost, 

 motivacija za kakovost, 

 izdelava planov, programov in postopkov za izvajanje posameznih dejavnosti, 

 postavitev sistema kakovosti. 

Politika in strategija torej opisujeta načela in pristope za dosego ciljev. Postavljene 

cilje praviloma razdelimo na delne cilje in te spet na specifične naloge izvedbenega oz. 
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operativnega nivoja. Neodvisnost odločanja se zmanjšuje z niţanjem organizacijskega 

nivoja. 

Slika 3.2 Odločanje v hierarhičnem zaporedju 

 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 26. 

Cilji so izraţeni v obliki delnih ciljev ali v obliki nalog oziroma del. Istočasno pa 

moramo gledati na cilje tudi kot na odločitve, ki so narejene po podrobnem upoštevanju 

zahtev, potreb in ţelja kupcev, ob upoštevanju razpoloţljivih virov oziroma njihove 

izvedljivosti (Marolt in Gomišček 2005, 29). 

Cilji, povezani s kakovostjo, so s strani vrhnjega managementa uporabljeni tudi za 

izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Sicer pa so cilji, povezani s 

kakovostjo, postavljeni tako od posameznikov kot tudi timov na različnih nivojih 

organizacije. Ne glede na nivo organizacije pa morajo biti cilji postavljeni tako, da se 

ujemajo s sprejeto strategijo in politiko organizacije. 

3.5 Obvladovanje kakovosti 

Ishikawa (1987, 48) obvladovanje kakovosti definira kot zmoţnost razviti, 

načrtovati, proizvajati in servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj ekonomičen, 

najbolj uporaben ter vedno zadovoljuje uporabnika. 

Z obvladovanjem kakovosti se moramo ukvarjati, da bi proizvajali kakovostne 

proizvode, ki bodo zadovoljili potrebe potrošnikov. Ker se zahteve potrošnikov 

razlikujejo in hitro spreminjajo, ni dovolj, da zadovoljimo samo nacionalne standarde 

ali specifikacije. Treba je proučiti navade in zahteve potrošnikov ter jih upoštevati pri 

načrtovanju, proizvajanju in prodajanju proizvodov. 

Ne glede na to, kako visoka je kakovost, proizvod ne bo zadovoljil kupca, če je 

precenjen; z drugimi besedami, ne moremo določiti kakovosti brez upoštevanja cene. 
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To je pomembno pri planiranju in načrtovanju kakovosti. Ne more biti obvladovanje 

kakovosti, če ne upoštevamo cene, dobička in obvladovanja stroškov. Isto lahko rečemo 

o obsegu proizvodnje. Če tovarna ne more delovati v skladu s številkami glede obsega 

proizvodnje, količine izmeta ali števila potrebnih popravil ali dodelav, ki so potrebne, 

tudi ne bo sposobna dognati odstotka neustreznih delov in stopnje dodelav. Brez tega se 

ne more lotiti obvladovanja kakovosti. Nezadostna dobava proizvoda, ki je iskan, bo 

kupce spravila v slabo voljo. Čezmerna dobava pa spet pomeni tratenje dela, surovin in 

energije. Obvladovanje stroškov in obvladovanje kakovosti sta dve strani istega 

kovanca. Da bi se lotili učinkovitega obvladovanja stroškov, moramo imeti uvedeno 

učinkovito obvladovanje kakovosti. Torej, če ţelimo obvladovanje kakovosti razširiti na 

celoten obseg proizvodnje, mora le-ta učinkovati toliko časa, dokler odstotek 

neustreznih proizvodov niha ali če mora biti neka pošiljka zavrnjena. Vedno se je treba 

truditi in dobaviti proizvod z ustrezno kakovostjo, ob ustrezni ceni in v ustrezni količini 

(Ishikawa 1987, 49). 

3.6 Standardizacija, standardi kakovosti 

3.6.1 Standardizacija 

Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja določil glede na dejanske ali moţne 

teţave za skupno ali ponavljajočo se uporabo z namenom, da se doseţe optimalna 

stopnja urejenosti na danem področju. Gre za prostovoljno in metodično izvajanje 

materialnih ter nematerialnih predmetov v korist skupnosti, pri čemer sodelujejo vsi 

zainteresirani. Prednosti standardizacije so predvsem izboljševanje primernosti 

proizvoda, procesov in storitev za njihove predvidene namene, preprečevanje ovir v 

trgovanju ter podpiranju tehničnega sodelovanja (Piskar in Dolinšek 2006, 45). 

Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ, ki 

določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ter njihove rezultate in je 

namenjen za občo ter večkratno uporabo, usmerjen pa v doseganje optimalne stopnje 

urejenosti na danem področju. Standardi so tako zapisani sporazumi, ki temeljijo na 

priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj. Namen standardov je, da se zagotovi 

usklajenost materialov, proizvodov, procesov, storitev z zahtevami standarda in jih je 

treba dosledno upoštevati (Piskar in Dolinšek 2006, 45). 

Organizacije so najprej začele postavljati sistem zagotavljanja kakovosti, sistem, ki 

je omogočal načrtovanje, urejenost, preglednost, odgovornost in sistematičnost. Za 

poenotenje teh sistemov in doseganje odgovornosti organizacij znotraj ter do 

odjemalcev so bili razviti različni nacionalni in mednarodni standardi (Piskar in 

Dolinšek 2006, 45). 
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3.6.2 Standardi kakovosti 

Standardi kakovosti omogočajo enoten jezik med odjemalci in proizvajalci. Gre za 

dokumentirane sporazume, ki vsebujejo tehnične opise in druga natančna merila, kot so 

pravilniki, navodila, obrazci … (Piskar in Dolinšek 2006, 45). 

Danes so najbolj uveljavljeni standardi za sisteme managementa kakovosti, v 

slovenskem prevodu »druţina standardov ISO za sisteme vodenja kakovosti«, ki 

podajajo modele organiziranosti v druţbi (Piskar in Dolinšek 2006, 45). 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organisation for 

Standardisation) je nevladna organizacija, ki obravnava vsa področja, razen 

elektrotehnike (področij dela IEC), in je bila ustanovljena leta 1947. Rezultat dela te 

organizacije so mednarodni sporazumi, ki so objavljeni v obliki mednarodnih 

standardov z oznako ISO. 

Prevodi imena International Organisation for Standardisation v različne jezike bi 

dali različne kratice in s tem nejasnosti pri navajanju standardov. V izogib nejasnostim 

je bila za standarde izbrana enotna kratica ISO, ki izvira iz grške besede isos, ki pomeni 

enak. 

3.6.3 Družina standardov za sisteme vodenja kakovosti ISO 9000 

Druţino standardov kakovosti ISO 9000 sestavljajo štirje standardi: 

 ISO 9000; Sistemi vodenja kakovosti – temelji in slovar. Opisuje temelje 

sistemov vodenja kakovosti in specificira izraze za sisteme vodenja kakovosti. 

 ISO 9001; Sistemi vodenja kakovosti – zahteve. Specificira zahteve za sisteme 

vodenja kakovosti, ko mora organizacija dokazati svojo sposobnost za dobavo 

proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev in zahteve ustrezne regulative, 

ko si organizacija prizadeva za večje zadovoljstvo odjemalcev. 

 ISO 9004; Sistemi vodenja kakovosti – smernice za izboljševanje delovanja. 

Podaja smernice, ki zadevajo tako učinkovitost kot uspešnost sistema vodenja 

kakovosti. Namen tega standarda je nenehno izboljševanje delovanja 

organizacije ter zadovoljstvo odjemalcev in drugih zainteresiranih strani, 

vendar pa ni namenjen za potrjevanje ali uporabo v pogodbenih odnosih. 

 ISO 19011; Vodilo za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali vodenja z 

okoljem. Standard podaja napotke za presojanje sistemov vodenja. 

3.6.4 Standard ISO/TS 16949 

ISO/TS 16949 je tehnična specifikacija ISO, nastala v okviru IATF (International 

Automotive Task Force). IATF zdruţuje svetovne avtomobilske proizvajalce in 

nacionalna zdruţenja. Specifikacija vsebuje zahteve več nacionalnih standardov za 
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avtomobilsko industrijo, npr. QS-9000 (ZDA), VDA 6.1 (Nemčija), EAQF (Francija), 

AVSQ (Italija), in jih na ta način enakovredno nadomešča.  

 Tehnična specifikacija ISO/TS 16949 je pravzaprav nadgradnja standarda ISO 

9001. Določa zahteve za sistem vodenja kakovosti v razvoju in proizvodnji ter, kjer je to 

zahtevano, tudi pri vgradnji in servisiranju proizvodov, namenjenih avtomobilski 

industriji.  

 Namenjena je vsem proizvajalcem izdelkov, ki se uporabljajo v avtomobilski 

industriji. Pri tem 'avtomobilska industrija' vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov, 

avtobusov, kamionov in motornih koles, ne pa tudi proizvodnje kmetijskih, industrijskih 

ter drugih izven cestnih vozil (Slovenski institut za kakovost in meroslovje 2009). 

3.7 Stroški kakovosti 

Sistem managementa kakovosti dokazuje svojo učinkovitost tudi s prispevkom k 

uspešnosti organizacije. Uspešnost velikega deleţa poslovnih in proizvodnih procesov 

najpogosteje merimo z njihovo ekonomsko uspešnostjo, ki je običajno izraţena s 

finančnimi kazalci. Podobno, kot je potrebno poznati stroške, npr. proizvodnje, razvoja, 

prodaje ipd., je treba poznati tudi stroške, povezane s kakovostjo. Organizacija naj, tako 

kot ostale stroške poslovanja, v načrt poslovne politike vključi tudi planiranje, merjenje 

in analiziranje stroškov kakovosti s ciljem doseganja predvidene kakovosti ob 

predvidenih stroških (Marolt in Gomišček 2005, 152). 

3.7.1 Makro delitev stroškov kakovosti 

Makro delitev stroške kakovosti razdeli v tri glavne kategorije: 

 stroški preventive, 

 stroški preverjanja skladnosti, 

 stroški neustrezne kakovosti. 
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Slika 3.3 Odnos med tremi glavnimi kategorijami makro stroškov 

 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 153. 

Iz slike lahko vidimo, da se stroški preverjanja skladnosti povečujejo, ko se 

povečujejo stroški neustrezne kakovosti. Povečanje stroškov preventive vpliva tako na 

zmanjšanje stroškov preverjanja skladnosti kot tudi na zmanjšanje stroškov neustrezne 

kakovosti. Večanje stroškov preventive je racionalno samo dotlej, dokler skupna vsota 

vseh treh kategorij stroškov pada, to je do točke, kjer skupni stroški doseţejo minimum. 

Ta točka predstavlja optimum, preko katerega običajno ni racionalno povečevati 

stroškov preventive, saj se bodo s tem povečali skupni stroški vseh treh kategorij makro 

stroškov. 

V okviru managementa celovite kakovosti (TQM) pa se je razvil nov pristop do 

makro stroškov, ki zagovarja vlaganje v preventivne dejavnosti in dejavnosti 

preverjanja skladnosti tako dolgo, da doseţemo nivo kakovosti, ko stroškov neustrezne 

kakovosti ni več. Skupni stroški kakovosti so v tem primeru seštevek stroškov 

preventive in stroškov preverjanja skladnosti. Vsota stroškov preventive in stroškov 

preverjanja skladnosti je po novem pristopu višja kot v optimalni točki klasičnega 

pristopa, vendar pa je precej niţja kot so skupni stroški klasičnega pristopa. 

Stroški preventive 

To so stroški, ki imajo namen preprečiti realizacijo neustreznega izdelka ali 

storitve. Lahko bi jih imenovali tudi stroški investiranja v kakovost in nastanejo še 

preden se prične s proizvodnjo. Stroški preventive nastajajo na vseh področjih 

organizacije, ki sodelujejo pri razvoju proizvoda in definiranju procesov proizvodnje 

(Marolt in Gomišček 2005, 154). 
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Stroški preverjanja skladnosti 

Ta kategorija stroškov je povezana predvsem s preverjanjem skladnosti izdelkov in 

materialov, ugotavljanjem sposobnosti proizvodnih sredstev ter uporabo merilne in 

preskusne opreme. Preverjanje skladnosti s pomočjo pregledov, preskusov, nadzora in 

presoj ima namen, da se ugotovi stopnjo skladnosti med zahtevano kakovostjo, 

določeno s specifikacijami, standardi, predpisi, obratovalnimi lastnostmi ipd. in 

dejansko kakovostjo. Stroški ponovnih pregledov in preskusov popravljenih izdelkov ne 

spadajo v to kategorijo. Velik deleţ stroškov te kategorije so v preteklosti predstavljali 

bruto osebni dohodki zaposlenih v operativni, vhodni in proizvodni kontroli (Marolt in 

Gomišček 2005, 155). 

Stroški neustrezne kakovosti 

Ko izdelki ali storitve ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, specifikacij ali 

standardov, nastanejo stroški neustrezne kakovosti. Imenujemo jih tudi stroški 

nekakovosti. Glede na to, ali so bili nekakovostni proizvodi odkriti v organizaciji ali pri 

kupcu, te delimo na: 

 notranje izgube (vsi stroški, povezani z odkritjem nekakovostnih proizvodov, 

ki še niso zapustili organizacije); 

 zunanje izgube (vsi stroški, ki so posledica predaje neustreznih proizvodov 

kupcu). 

3.7.2 Mikro ali operativni stroški kakovosti 

Če ţeli organizacija stroške kakovosti zmanjšati, mora k njim pristopiti tudi na 

operativnem nivoju. To pomeni, da jih mora identificirati in kvantificirati po 

povzročiteljih, vzrokih in mestih nastanka. Takšen prikaz stroškov v veliki meri 

pripomore k odkrivanju šibkih točk v poslovanju organizacije in pripomore k 

racionalnemu odločanju o potrebnih izboljšavah. Denar, prihranjen v povezavi s 

kakovostjo, je enako vreden kot denar, ki ga organizacija pridobi ali prihrani na kakšen 

drugi način ali na drugem področju (Marolt in Gomišček 2005, 159). 

Marolt in Gomišček (2005, 159) pišeta, da mora biti identifikacija, klasifikacija, 

analiziranje in obveščanje o stroških kakovosti na pristojna mesta v organizaciji ter 

izvajanje izboljšav sistemsko urejeno. 

3.8 Presoja kakovosti (audit) 

Presoja kakovosti je metodičen pregled učinkovitosti sistema zagotavljanja 

kakovosti. Na zahodu to metodo imenujejo AUDIT. Izvajajo jo z namenom, da bi 

ugotovili, kako se načrtovane in predpisane dejavnosti izvajajo v vsakdanji praksi. 

Vodstvu in drugim sluţbam ali posamezniku nudi podatke o stanju sistema 



Pojmovanje kakovosti 

21 

zagotavljanja kakovosti in o izpolnjevanju zahtev tega sistema. Vodstvo pa na osnovi 

teh podatkov ugotovi, kje so potrebne korektivne akcije za izboljšanje (Ţnidaršič 1990, 

99). 

Presoja kakovosti oz. audit je postopek, s katerim ne odpravljamo napak ali 

pomanjkljivosti, z njegovo pomočjo ugotavljamo zgolj vrzeli sistema zagotavljanja 

kakovosti. Ker program presoje vključuje različna področja poslovanja organizacije, 

lahko presojo razumemo tudi kot pripomoček, s katerim prikaţemo dejansko stanje v 

organizaciji. 

Za vse vrste presoj je skupno, da neodvisna, pooblaščena in kvalificirana oseba ali 

tim organizirano zbira ter proučuje informacije o dejanskem stanju na objektiven in 

neposreden način ter ga primerja z zahtevanim stanjem. Vsaka presoja mora biti dobro 

planirana in pravilno izdelana. Zelo pomembna je pravilna določitev časa in pogostosti 

izvedbe presoje (Marolt in Gomišček 2005, 549). 

3.9 Merilna oprema 

Merilna oprema je pomemben element za zagotavljanje kakovosti, od katerega se 

zahteva vse večja sposobnost, točnost, natančnost in hitrost izvajanja meritev ter 

dobivanja podatkov o meritvah. 

Vsaka organizacija mora v različnih stopnjah industrijskega ciklusa, od razvoja, 

prek proizvodnje do poproizvodnih storitev, izvajati nadzorovanje in merjenje procesov 

ter karakteristik proizvodov. S tem dokazujejo sposobnost procesov in preverja 

izpolnjevanje zahtev za proizvod. V ta namen morajo v organizaciji vzpostaviti 

meroslovni sistem, ki odgovarja tako specifičnim zahtevam organizacije kot tudi 

zahtevam standardov, ki se nanašajo na zahteve za zagotavljanje kakovosti merilne 

opreme (Marolt in Gomišček 2005, 558). 

Zagotavljanje kakovosti proizvodov se izvaja s pomočjo ustrezne merilne opreme, 

kvaliteto merilne opreme pa zagotovimo s pomočjo ustreznih delavnih etalonov, katerih 

nadzor izvajajo za to pooblaščene institucije. 

V skladu z načinom izraţanja karakteristik kakovosti merilno opremo delimo na: 

 merilno opremo za numerično izražene karakteristike, pri kateri gre običajno 

za absolutno odčitavanje zvezne vrednosti karakteristik kakovosti; 

 merilno opremo za atributivno izražene karakteristike, ki jo običajno 

imenujemo kalibri. S kalibri ugotavljamo, ali atributivno izraţena 

karakteristika kakovosti ustreza ali ne ustreza določeni zahtevi. Navadno se 

kalibri uporabljajo za nadzor kvalitete v proizvodnji, saj je preverjanje z njimi 

zelo enostavno in hitro. Vsak kaliber ima dve strani – 'dobra' stran je pri 

zunanjih merah najpogosteje največja tolerančna mera, pri notranjih merah pa 
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najmanjša, 'slaba' stran pa je pri zunanjih merah najmanjša, pri notranjih pa 

največja tolerančna meja. 

Podjetja lahko brez omejitev nabavljajo merila vseh vrst in se samostojno, glede na 

zahtevnost proizvodov, odločajo za morebitne redne preglede. Ti v nobenem primeru 

niso obvezni. Seveda pa organizacija, ki ni uvedla primernega sistema merjenja in 

nadzora nad merili, ne more zagotavljati zahtevanega nivoja kakovosti proizvodov 

(Marolt in Gomišček 2005, 565). 

Od organizacije se zahteva zagotavljanje sledljivosti meril. Vse etalone, ki jih 

uporablja, mora redno kalibrirati oz. umeriti na višjem nivoju (akreditiran merilni 

laboratorij). Lahko pa celoten nadzor nad merili zaupa zunanjemu izvajalcu. 

Merila v organizaciji lahko pregleduje kdorkoli, ki je za to tehnično usposobljen in 

zagotavlja sledljivost svojih etalonov glede na mednarodni nivo ter je primerno 

usposobljen za opravljanje kalibracij. Zelo veliko vlogo pri tem ima zaupanje naročnika 

pregledov v kakovost storitev izvajalca. Vendar pravo sledljivost lahko zagotavljajo le 

akreditirani laboratoriji, saj s svojo usposobljenostjo in akreditiranimi postopki jamčijo 

za pravilen prenos mere z referenčnih etalonov na delovne etalone ter merila (Marolt in 

Gomišček 2005, 565). 

Ko je zagotovljena sledljivost referenčnih etalonov organizacije, je postavljen 

temelj za vzdrţevanje in dokazovanje sledljivosti nadzornih ter merilnih naprav, ki so v 

organizaciji v uporabi (Marolt in Gomišček 2005, 565). 
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4 STATISTIČNO OBVLADOVANJE PROCESA 

4.1 Kaj je statistično obvladovanje procesa? 

To je sistem obvladovanja s pomočjo statističnih tehnik, ki omogočajo, da ves čas 

spremljamo in poznamo variacije procesa ter preprečujemo neskladnosti v skladu z 

njegovimi naravnimi omejitvami (Kokol 2004, 2). 

Ta metoda preprečuje napake in podpira stalen napredek kakovosti. Metoda je 

sistem povratne zveze, uporablja statistične metode in orodja. 

SPC pomeni Statistical Process Control. Statistika je analitično orodje, ki se 

uporablja za predvidevanje dogodkov. S pomočjo statistike predvidevamo stanje neke 

karakteristike neke količine, nekega izdelka, na osnovi analize njenega vzorca. Proces 

zdruţuje vse aktivnosti, katerih izhod je nek izdelek ali storitev. Obvladovati proces 

pomeni njegovo vodenje, primerjanje s cilji in poznavanje korektivnih ukrepov na poti 

do cilja. 

Za uporabo statističnih metod mora biti pojav mnoţičen (baza podatkov) in 

primerljiv (pojavi iste vrste). Znati moramo uporabljati odobrene in definirane metode 

za uporabo statistike, katere nam dajo ustrezne rešitve.  

4.2 Namen statističnega obvladovanja procesa 

Vsako najbolj vsakdanje opravilo dandanes zahteva uporabo preprostih, a hkrati 

učinkovitih in uporabnih izračunov ter primerjav. Na osnovi teh se lahko odločamo o 

nadaljnjih ukrepih. Na ta način ţe posegamo v razvoj kakovosti v našem okolju. Ker pa 

ţelimo meriti napredek, moramo spet uporabiti določene izračune in primerjave. Pri 

statističnem obvladovanju procesa (SPC) se soočamo s problemom, kako opisati in 

analizirati proces, kako ovrednotiti nihanja, kakšne ukrepe je treba izvesti za odpravo 

nihanj in kako ponovno meriti njihovo uspešnost. Namen uporabe statističnega 

obvladovanja procesa je (Kokol 2004, 2): 

 ugotavljanje in spremljanje stanja procesov in karakteristik proizvodov; 

 izboljšanje sposobnosti procesov in karakteristik proizvodov: 

 zniţanje stroškov kakovosti; 

 osvajanje novih proizvodov, tehnologij in strojev.  

4.3 Postopek izboljšanja procesa 

Do izboljšanja procesa pridemo v treh fazah (Kokol 2004, 6): 

 Prva faza: na poti izboljšanja je merjenje stanja izhoda. Prva naloga je 

poznavanje in razumevanje obstoječe vrednosti Cpk za ključne parametre 

procesov ter karakteristik proizvodov. 
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 Druga faza: to je postopek centriranja variacij, pri čemer se Cpk postopoma 

izenači s Cp. 

 Tretja faza: ko je vrednost Cpk blizu Cp, se prične postopek redukcije variacij 

procesa in s tem obvladovanje parametrov procesa ter karakteristik proizvoda.  

4.4 Zmanjšanje variacij s pomočjo obvladovanja procesa 

Noben industrijski proces ali stroj ni sposoben izdelati zaporedno popolnoma 

enakih izdelkov glede na dolţino, teţo, debelino … Razlike so lahko velike ali so 

neizmerljivo majhne, prisotne pa so vedno. Večina razlik izhaja iz kombinacije vplivov 

na proces, tem učinkom pa rečemo variacije. Variacije so vzrok, da tehniki pri 

načrtovanju proizvodov uporabljajo tolerance in specifikacije (Kokol 2004, 8). 

Razlikujemo variacije, povzročene zaradi naravnih in posebnih vzrokov. Variacije 

zaradi naravnih vzrokov so vgrajene v sistem in jih lahko zmanjšajo le ukrepi vodstva. 

Variacije zaradi posebnih vzrokov so lahko odpravljene le z ukrepi operaterjev in osebja 

vzdrţevanja. 

Slika 4.1 Prehod iz nestabilnega v izboljšan proces 

 

Vir: Kokol 2004, 7. 
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4.4.1 Stabilen proces 

V stabilnem procesu so prisotni naravni vzroki variacij procesa, ki so v manjši ali 

večji meri stalno prisotni v njem. Če so v procesu prisotni le nespremenljivi naravni 

vzroki variacij je izhod iz procesa predvidljiv. To pa ne pomeni nujno tudi 

sprejemljivost izdelkov, omogoči nam le predvidevanje, da se pod temi pogoji 

proizvedeni kosi ne bodo bistveno spreminjali. 

Ko ni moţno ugotoviti vzroka spremembe znotraj poznanih variacij in se vplivi 

spreminjajo minimalno ter znotraj pričakovanih omejitev, proces deluje v mejah 

normalnih variacij. Takšen proces je mogoče nadzirati z vzorcem in prek tega sklepati o 

njegovi sposobnosti. 

S statističnimi metodami lahko dokaţemo obstoj naravnih vzrokov variacij, vendar 

pa moramo za njihovo zmanjšanje izdelati podrobnejše analize sistema, zato jih pogosto 

rešuje vodstvo procesa. Torej, zmanjšanje variacij procesa zaradi naravnih vzrokov 

zahteva sistemske ukrepe vodstva obravnavanega procesa (Kokol 2004, 8). 

4.4.2 Nestabilen proces 

V nestabilnem procesu so prisotni posebni oz. naključni vzroki variacij. Na proces 

delujejo občasno, ob njihovi prisotnosti je izhod nepredvidljiv. To pa ne pomeni nujno 

nesprejemljivost izhoda, onemogoča pa nam predvidevanja o kakovosti naslednjega 

proizvedenega kosa. Posebne oz. naključne vzroke je mogoče določiti in so nepravilni, 

sposobnosti procesa pa ni mogoče statistično opredeliti. S statističnimi metodami lahko 

le dokaţemo obstoj posebnih vzrokov variacij. 

4.5 Statistična orodja in metode 

V odvisnosti od lastnosti procesa in karakteristik proizvoda ter postavljenih ciljev se 

lahko v različnem obsegu uporabljajo posamezna statistična orodja in metode za 

obvladovanje (Kokol 2004, 11). 

Najbolj pogosta statistična orodja in metode so:  

 tabele in preglednice podatkov, 

 histogram (krivulja raztrosa), 

 Pareto diagram (ABC diagram), 

 časovni diagram in diagrami trendov, 

 diagram vzrokov in posledic (ribja kost ali Ishikawa diagram), 

 kontrolni list (CHECKLIST) in vprašalnik. 
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4.6 Razdelitev – raztros procesa 

Osnovne karakteristike porazdelitve so: 

 aritmetična sredina:  

                                                                            (1) 

 število podatkov: n  

 standardni odklon: σ 

 razpon:  

                                     R= Xmax - Xmin                                                             (2) 

Ko obravnavamo značilnosti porazdelitve nas zanima deleţ meritev pod in nad 

tolerančnim območjem ter oblika porazdelitve. 

Standardni odklon σ (sigma) 

Standardni odklon nam pove, kako razpršene so vrednosti, vsebovane v populaciji. 

Lahko je računan kot σ, in sicer kot odklon celotne populacije ali njene naključne 

spremenljivke, ali pa kot s, in sicer kot odklon posameznega vzorca statistične 

populacije. 

Pri statističnem spremljanju procesa se σ izračuna na podlagi vzorca in je pribliţek 

za standardni odklon celotne populacije:  

                                                                                        (3) 

 je posamezna vrednost,  aritmetična srednja vrednost, n pa število podatkov. 
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Slika 4.2 Normalna porazdelitev 

 

Vir: Kokol 2004, 16. 

Velik odstotek meritev se nahaja okoli aritmetične sredine znotraj območja ±3σ. To 

pomeni, da bi pribliţno 0,27 % meritev bilo izven območja ±3σ, pribliţno 99,73 % 

meritev procesa pa bi bilo v tem območju. To velja pri normalni obliki porazdelitve. 

4.7 Sposobnost procesa in centriranost procesa 

4.7.1 Indeks sposobnosti procesa (Cp) 

Cp = 
Predpisana širina procesa (ZM  SM) 

                   (4) 
Dejanska širina procesa (6σ) 

 

kjer pomeni, da je ZM zgornja meja, SM spodnja meja, ZM  SM pa je predpisana 

širina procesa. Pridobljen rezultat delimo z dejansko širino procesa (6σ). 

Indeks sposobnosti procesa Cp nam pove, kako dobri smo lahko. Kaţe razmerje 

med dejansko širino porazdelitve procesa (6σ) in predpisano širino procesa 

(tolerančnega območja). 
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Slika 4.3 Razmerje dejanske in predpisane širine procesa 

 

Vir: Kokol 2004, 17. 

4.7.2 Indeks centriranosti procesa (Cpk) 

Slika 4.4 Indeks centriranosti procesa 

 

Vir: Kokol 2004, 18. 

Indeks centriranosti procesa Cpk nam pove, kako dobri smo v resnici. 

 

Cpk1 =                 (5) 

             

Cpk2 =                          (6) 

 

Kaţe razmerje med polovico dejanske širine porazdelitve procesa (3σ) in razliko 

predpisane meje ter povprečne aritmetične sredine dobljenih podatkov. 

Iz slike 4.4 vidimo, da obstajata dva indeksa centriranosti, prvi glede na zgornjo 

predpisano mejo (Cpk1) in drugi glede na spodnjo predpisano mejo (Cpk2). Merodajen 

je vedno tisti, ki je niţji. 
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Cpk je lahko za neko količino obdelanih podatkov kvečjemu tako dober kot Cp. V 

tem primeru velja: Cpk1 = Cpk2 = Cp. 

Pod predpostavko, da je proces centriran in računamo s procesnim raztrosom 6σ, 

velja: 

Tabela 4.1 Cp, raztros procesa ter odstotek dobrih in slabih kosov 

Ko je Cp je raztros procesa znotraj je % dobrih kosov je % slabih kosov 

0,33 ±1σ 68,27 31,73 

0,67 ±2σ 95,45 4,55 

1,00 ±3σ 99,73 0,27 

1,33 ±4σ 99,9937 0,0063 

1,67 ±5σ 99,999943 0,000057 

2,00 ±6σ 99,9999998 0,0000002 
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5 POSNETEK TRENUTNEGA STANJA PROCESA ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI V OBRAVNAVANEM PODJETJU  

5.1 Poslovnik kakovosti podjetja  

Poslovnik o kakovosti opisuje sistem kakovosti v TCG Unitech Lth-ol, d. o. o., 

Vincarje 2, Škofja Loka v skladu z zahtevami standardov ISO / TS 16949, VDA 6.1 in 

QS 9000 ter je obvezujoč za slehernega zaposlenega. Poslovnik je zaposlenim dostopen 

na intranetnih straneh podjetja. 

Poslovnik sluţi za vzpostavitev in delovanje sistema po zahtevah standardov: 

 vse aktivnosti, povezane z dejavnostjo podjetja, so osredotočene na izvajanje 

zahtev kupcev in okolja podjetja; 

 kupcem in zainteresiranim strankam sluţi kot dokaz, da podjetje razpolaga z 

delujočim sistemom kakovosti; 

 za izvajanje sistema kakovosti daje poslovodstvo podjetja na razpolago 

ustrezna sredstva; 

 poslovodstvo preverja učinkovitost in delovanje sistema kakovosti; 

 sluţi kot instrument za dokumentiranje organizacijskih potekov in njihovih 

sprememb; 

 z vnaprej določenimi pravili zagotavlja obveščanje sluţb oz. organizacijskih 

enot ob vzpostavitvi in spremembah. 

5.2 Politika in cilji kakovosti 

S politiko kakovosti podjetje ţeli predstaviti svoja načela ravnanja in vrednote, ki 

so podlaga za opredelitev ciljev kakovosti. 

Politiko kakovosti podjetje uresničuje s timskim delom. Člani tima s svojim 

znanjem in predlogi pripomorejo k izbiri najboljših moţnih rešitev v okviru programa 

stalnih izboljšav. V podjetju spodbujajo inovativno dejavnost na vseh nivojih, saj 

menijo, da s tem dodatno izboljšujejo kakovost izdelkov. 

S politiko kakovosti se je podjetje opredelilo za strategijo "nič napak". Kakovost 

izdelka/procesa je načrtovana s poudarkom na uporabi statističnih znanj in sposobnosti 

obvladovanja procesov.  

Za izpolnjevanje okvirnih ciljev kakovosti podjetje izdela letni plan in programe, ki 

jih nadzira trimesečno. Letni plan in programe odobri poslovodstvo, ki tudi odgovarja 

za izvedbo. 

Podjetje pri poslovanju sledi naslednjim okvirnim ciljem kakovosti: 

 pravi izdelek, 

 nadpovprečna kakovost, 
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 za kupca sprejemljiva cena, 

 spoštovanje dobavnih rokov, 

 stalne izboljšave, 

 zmanjšanje stroškov zaradi slabe kvalitete, 

 proizvodnja brez napak. 

Politiko in cilje kakovosti pa je treba prenesti v vsakodnevno ţivljenje, torej na 

izvedbeno raven. To je glavni cilj sistema kakovosti. 

Za vzpostavitev, vzdrţevanje in izboljševanje sistema kakovosti je odgovoren 

predstavnik vodstva. Za izvajanje sistema kakovosti so odgovorni vsi zaposleni. 

Poslovodstvo je pooblaščeno za odobritev poslovnika kot celote. Z odobritvijo 

poslovnika postane izvajanje sistema kakovosti obvezujoče za vse zaposlene. 

5.3 Obvladovanje dokumentov in podatkov 

O obvladovanju dokumentov govorimo takrat, kadar so ti izdani v obliki papirja, o 

obvladovanju podatkov pa takrat, kadar jih obvladujemo s pomočjo računalniških 

medijev. 

Z obvladovanjem dokumentov in podatkov za sistem kakovosti zagotavljajo: 

 enotna pravila obvladovanja, 

 pravilnost in popolnost, 

 zadnje veljavno stanje, 

 izpolnjevanje internih/eksternih zahtev, 

 dokaze za morebitne zahtevke za nadomestilo povzročene škode. 

Slika 5.1 Obvladovanje dokumentov in podatkov v podjetju TCG Unitech 

 

Vir: TCG Unitech  2009b. 
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5.4 Kontroliranje, preizkušanje, nadzorovalno spremljanje in merjenje 

V podjetju TCG Unitech Lth-ol med poslovnim procesom in na različnih stopnjah 

proizvodnega procesa kontrolirajo ter preizkušajo rezultate svojega dela s primerjanjem 

dejanskega stanja s predpisanim. Z ustrezno planiranimi preizkusi oziroma kontrolami 

ugotavljajo neskladnosti in napake ter na podlagi teh uvajajo korektivne ukrepe. 

Izvajanje gornjih aktivnosti je razdeljeno v tri osnovne faze: 

 planiranje preizkušanja (plan poteka preizkusov), 

 izvajanje preizkušanja (kontrolni plan), 

 dokumentiranje rezultatov. 

5.4.1 Planiranje kontroliranja in preizkušanja 

S planiranim preizkušanjem in kontroliranjem pred, med in po proizvodnem 

procesu v podjetju ugotavljajo neskladnosti oziroma napake na surovinah, izdelkih ter 

procesih. Ugotovitve dokumentirajo, na podlagi rezultatov ukrepajo in nadzirajo 

uvedene korektivne ukrepe. 

Natančen opis preizkušanja in kontroliranja je podan v: 

 planu potekov preizkusov; 

 kontrolnem planu; 

 procesni FMEA (analiza moţnih napak in njihovih posledic); 

 kontroli procesnih parametrov/medijev; 

 razširjenem kontrolnem planu. 

Obseg in vrsta kontrole je prilagojena zahtevnosti izdelka in procesa, vendar tako, 

da so kontrole ekonomsko še upravičene. Povečan ali dodatni obseg kontrol v podjetju 

izvajajo po posebnih zahtevah kupca in zainteresiranih strank ter na podlagi uvedenih 

korektivnih ukrepov zaradi ugotovljenih neskladnosti. 

5.4.2 Izvajanje preizkušanja (kontrolni plan), nadzorovalno spremljanje 

Vrsta in obseg preizkušanj sta določena v prej navedenih dokumentih (plan potekov 

preizkusov, kontrolni plan, procesni FMEA, kontrola procesnih parametrov/medijev, 

razširjen kontrolni plan). Odgovornosti in pooblastila pa so razvidna iz matrike glavnih 

funkcij in matrik delnih funkcij, ki so sestavni del postopka.  

Karakteristike, ki niso predvidene za kontrolo v teh dokumentih, izvajalci 

kontrolirajo vizualno, z očmi. 

Kontrolne metode zajemajo tako ocenjevanje skladnosti izdelka kot tudi meritve s 

pomočjo kontrolnih, preizkusnih in merilnih pripomočkov. 
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Pri ugotovljenih neskladnostih odgovorni uvedejo predvidene korektivne ukrepe, ki 

zajemajo zapis, upravljanje in nadzor odprave neskladnosti na izdelkih, procesih ter 

vplivih na okolje. 

5.4.3 Dokumentiranje rezultatov - zapisi 

Zapisi o izvedenih kontrolah in preizkusih vsebujejo najmanj naslednje podatke: 

 datum in čas preizkusa, 

 rezultat, 

 uporabljene soveljavne dokumente z navedbo revizijskega stanja, 

 v kolikor je relevantno tudi odstopanja od postavljenih zahtev in ukrepe, 

 oznako dokumentacijsko obveznih delov. 

Zapise o izvedenih kontrolah in preizkusih na izdelkih oziroma procesih izdelajo 

odgovorni izvajalci, nadzira pa sektor zagotavljanja kakovosti. 

5.5 Obvladovanje kontrolnih, preizkusnih in merilnih pripomočkov 

V podjetju TCG Unitech Lth-ol se zavedajo, da morajo biti za zagotovitev zaupanja 

v pravilnost rezultatov merjenja in preizkušanja njihovi kontrolni, merilni in preizkusni 

pripomočki pod metrološkim nadzorom, kar pomeni, da so umerjeni, kalibrirani ter 

redno vzdrţevani. To pravilo velja za vse omenjene pripomočke, ne glede na lastništvo. 

Z metrološkim nadzorom si zagotovijo zanesljivost kontrolnih, merilnih in 

preizkusnih pripomočkov, najmanjšo moţno merilno negotovost, kjer je to zahtevano, z 

vzdrţevanjem pa razpoloţljivost ves čas ţivljenjske dobe pripomočka. Metrološki 

nadzor izvajajo tudi pri kontrolnih, merilnih in preizkusnih pripomočkih, ki so 

računalniško vodeni. 

Kakovost in kontrolirano krmiljenje ter upravljanje procesov je zagotovljeno tako, 

da z rednim merjenjem potrjujejo nastavljene procesne parametre. S tem zagotavljajo 

skladnost izdelkov z zahtevami kupca in skladnost z zakonodajo ter zahtevami 

zainteresirane javnosti. 

5.5.1 Nakup nove merilne opreme 

Zahteva za nakup nove merilne opreme vsebuje naslednje podatke: 

 vrsta, namen in področje uporabe, 

 merilno območje, 

 natančnost, razred, 

 merilno negotovost, 

 moţnega proizvajalca in certifikat o prvi kalibraciji, 

 priloţen prospekt merila. 

http://intranet.utlth-ol.si/objave/poslovnik/11/pko11.pdf
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Nabavljena merila pred uporabo prevzame vhodna kontrola ob sodelovanju z 

merilnim laboratorijem in naročnikom merila. 

5.5.2 Evidentiranje, označevanje, nadzor merilne opreme 

Vsa merila so evidentirana pri odgovornih sluţbah, vsako ima svojo evidenčno 

številko in so označena glede na namen: 

 etaloni, 

 merila v procesu. 

Kalibracijo etalonov za podjetje izvaja akreditiran metrološki laboratorij. Za merila 

v procesu, kjer obstaja etalonska baza, pa kalibracijo večinoma izvajajo sami.  

5.5.3 Prvi preizkus in določitev sposobnosti 

Vso merilno opremo pred uporabo preizkusijo s testom sposobnosti (R&R) ter 

določijo pogostost in izvajalca metrološkega nadzora. 

Merila so označena z nalepko, iz katere je razviden datum naslednje kalibracije in 

njegova natančnost. Pri spremembi izdelka se sposobnost merila ugotavlja ponovno. 

5.5.4 Ravnanje z neskladno merilno opremo 

Če uporabnik ugotovi ali posumi v pravilnost delovanja merila, je dolţan o tem 

nemudoma obvestiti nadrejenega vodjo in merilo prenehati uporabljati. 

Če sta okvara ali sum z metrološkim pregledom potrjena, se opravi ponovna 

kontrola vseh izdelkov, ki so bili kontrolirani z neustreznim merilom. V primeru, da so 

bili ti izdelki ţe odpremljeni kupcu, le-tega nemudoma obvestijo in zahtevajo prepoved 

vgradnje do ugotovitve dejanske skladnosti/neskladnosti izdelka. 

5.5.5 Vzdrževanje, skladiščenje in zaščita meril 

Uporabniki so dolţni ravnati z merilom tako, da preprečijo kakršne koli okvare ali 

poškodbe, sicer pa v skladu z navodili proizvajalca. Neskladna merila so označena z 

rdečo nalepko, kar pomeni prepoved uporabe in odstranitev z mesta uporabe. 

Ustrezna merila, ki niso v uporabi (rezerva), so skladiščena pod takšnimi pogoji, ki 

zagotavljajo nespremenjeno stanje - funkcionalnost ves čas skladiščenja. 

Vzdrţevanje meril, za katera je osebje v podjetju usposobljeno in za katera imajo 

ustrezno opremo za kalibracijo, izvajajo v podjetju sami, za ostala dela pa se 

posluţujejo pooblaščenih izvajalcev/serviserjev. 

5.6 Status preizkušanja 

V podjetju TCG Unitech Lth-ol zagotavljajo, da je v vseh fazah nastajanja izdelka, 

to je od vhodnega materiala preko procesa in odpreme izdelka, moţno nedvoumno 
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ugotoviti, ali sta bila predpisana kontrola oziroma preizkus izvedena in ali so rezultati 

skladni z zahtevami. Status je razviden na vhodnem materialu, embalaţi ali spremnih 

dokumentih in zapisih. 

Označevanje statusa pri različnih procesih je razvidno na sledeče načine: 

 spremni list, 

 neposredno označevanje blaga/izdelka - markiranje, nalepke, 

 podpis na spremnem dokumentu, 

 ţigi oziroma podpisi na embalaţi, 

 posebne zahteve kupcev po dogovoru. 

5.7 Korektivni in preventivni ukrepi 

V podjetju se zavedajo pomembnosti ukrepov za preprečevanje ponavljanja napak 

in ukrepov za preprečevanje nastanka neskladnosti. Vsak sodelavec je odgovoren, da ţe 

nastalo neskladnost registrira in/ali sporoči. Odgovorne osebe ukrepajo za odpravo in 

preprečitev neskladnosti, nadzirajo in poročajo o uspešnosti odrejenih ukrepov. V 

podjetju spodbujajo, motivirajo in stimulirajo vse zaposlene pri podajanju predlogov za 

proces stalnih izboljšav. 

5.7.1 Korektivni ukrepi 

Neskladnosti lahko nastanejo v razvoju, na dobavljenih surovinah, polizdelkih in 

izdelkih, v procesu, pri odpremi, na merilih, dokumentaciji, kar je osnova za analize ter 

uvedbo korektivnih ukrepov zaradi preprečitve ponovitve neskladnosti. 

Dokumentirane neskladnosti organizirajo strokovne sluţbe, ocenijo vzroke in 

posledice, odredijo korektivni ukrep, izvajalce ter čas in način preverjanja uspešnosti 

korektivnega ukrepa. Določi se prioriteta ukrepov, ki se loči na takojšnje in dolgoročne 

ukrepe. 

Korektivni ukrep odredijo vodja programske enote livarna, vodja programske enote 

orodjarna in vodje sektorjev, kjer je neskladnost nastala. 

Prejemniki zapisov o neskladnostih so osebe, katere so dolţne korektivne ukrepe 

izvajati, in osebe, katere so dolţne o odpravi neskladnosti poročati. Vrnjeni reklamirani 

deli morajo biti analizirani in zanje izvedeni korektivni ukrepi. Kupcu morajo biti 

sporočeni ukrepi za odpravo napake. 

Rezultati izvedenih korektivnih ukrepov se zbirajo pri predstavniku vodstva za 

kakovost, ki pripravlja preglednice in poročila o uspešnosti ukrepov ter poroča vodstvu. 
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5.7.2 Preventivni ukrepi 

Če v podjetju na podlagi statističnih metod, analiz, tendenc, sugestij kupcev ali 

ugotovitev internih presoj obstaja moţnost nastanka neskladnosti, uvedejo preventivne 

ukrepe, ki lahko obsegajo: 

 spremembe tehnoloških parametrov/procesov, 

 uporabo materialov/surovin drugega dobavitelja, 

 dodatno usposabljanje sodelavcev, 

 spremembo tehnične dokumentacije, 

 uvedbo FMEA in drugih statističnih metod, 

 izredno interno presojo. 

5.8 Obvladovanje zapisov kakovosti 

Zapisi sluţijo kot dokazilo, da je sistem kakovosti vpeljan in učinkovit. Z zapisi v 

podjetju dokazujejo, da: 

 je izdelek razvit, proizveden in preizkušen pod kontroliranimi pogoji; 

 so registrirane neskladnosti, ki jih ugotovijo pri nabavljenih surovinah, izdelkih 

in storitvah; 

 je dokazljivo, da so zaposleni usposobljeni v skladu z zahtevami; 

 je sistem nadziran z internimi presojami; 

 vodstvo ocenjuje delovanje sistema; 

 so kontrolni, merilni in preizkusni pripomočki kalibrirani oz. umerjeni; 

 se odreja in nadzira učinkovitost korektivnih in preventivnih ukrepov. 

 

Zapisi sluţijo tudi: 

 kot sredstvo za prepoznavanje problemov v procesu; 

 kot pomoč pri odločanju o korektivnih in preventivnih ukrepih; 

 kot osnova za obravnavanje reklamacij kupcev in dobavljenega blaga ter 

storitev; 

 kot dokazilo, da so izpolnjene zakonske zahteve; 

 kot sredstvo za obveščanje zainteresiranih strank; 

 kot osnova za delovanje celotnega organizacijskega sistema TCG Unitech    

Lth-ol, d. o. o.; 

 za izvajanje notranjega in zunanjega komuniciranja.  
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Zapisi nastajajo v vseh sektorjih v podjetju. Izdelani so kot formalizirani zapisi, 

kadar uporabljajo vnaprej pripravljene obrazce, ali kot neformalizirani. Zapisi, poslani 

po elektronski pošti, imajo enako vrednost kot tiskani, podpisani zapisi. 

Vse vrste zapisov so vodene tako, da je nedvoumno prepoznaven izdajatelj, datum 

izdelave, vsebina in prejemniki. Zapisi so izdelani dovolj obširno, s prepoznavnim 

sporočilom, dejavnostjo, izdelkom ali storitvijo. 

Čas arhiviranja je določen glede na zakonske zahteve, relevantne standarde sistema 

vodenja kakovosti ali po prosti odločitvi izdajatelja zapisa, vendar ne manj kot tri leta, 

če ni določeno drugače. 

Zapisi o kakovosti v računalniški obliki se shranjujejo v konstrukciji podjetja. 

Rezervna kopija teh zapisov se izdeluje tedensko oz. mesečno. 

 Vpogled v zapise imajo izdajatelji, strokovne sluţbe, ki pripravljajo analize in 

poročila, ter kupec za tiste zapise, za katere je to pogodbeno določeno. Izjeme odobrava 

poslovodstvo. 

5.9 Interne presoje 

Z internimi presojami v podjetju TCG Unitech Lth-ol zasledujejo doseganje enega 

ali več ciljev: 

 ali je opis sistema skladen z zahtevami relevantnih standardov, 

 ali je sistem učinkovito uveden in so doseţeni postavljeni cilji kakovosti, 

 pridobiti izhodišča za stalne izboljšave sistema kakovosti, 

 zagotoviti dokazila, da so izpolnjene zahteve zakonskih predpisov, 

pričakovanja kupcev in zainteresiranih strank. 

5.9.1 Presoja sistema 

Presoja sistema je ocenitev učinkovitosti sistema vodenja kakovosti glede 

skladnosti posameznih elementov poslovnika kakovosti. Presojo sistema izvajajo 

najmanj 1-krat letno, po vseh sektorjih in njihovih delovnih področjih ter poslovnih 

enotah, upoštevaje vse elemente poslovnika. V planu sistemskih presoj predstavnik 

vodstva za kakovost določi sektorje in njihova delovna področja ter poslovne enote, 

termine izvedbe presoj, presojevalce in odgovorne osebe presojenih področij. 

5.9.2 Presoja procesa 

Presoja procesa je ocenitev učinkovitosti posameznih elementov sistema glede na 

izvajanje predpisanih postopkov. S presojo ugotavljajo primernost predpisanih 

postopkov, kar pomeni, da preverjajo, ali so parametri procesa primerno definirani in 

obvladani. Presojo procesa izvajajo najmanj 1-krat mesečno. V planu presoj procesa 

predstavnik vodstva za kakovost določi skupine procesov, delovno okolje, sektorje in 
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njihova delovna področja, termine izvedbe presoj, presojevalce ter odgovorne osebe 

presojenih področij. 

5.9.3 Presoja izdelka 

Presoja izdelka je ocenitev skladnosti izdelkov s predpisanimi specifikacijami, 

načrti, standardi ali drugimi zahtevami. S presojo preverjajo nivo doseţene kakovosti 

izdelka glede na zahteve. Presoje izvajajo po skupinah izdelkov posameznih kupcev. 

Presoje potekajo 1-krat tedensko. V planu presoj izdelka predstavnik vodstva za 

kakovost določi skupine izdelkov po kupcih, termine izvedbe presoj, presojevalce in 

odgovorne osebe presojenih področij. 

5.10 Stroški kakovosti 

Zbiranje, analiziranje in predstavitev finančnih podatkov, ki so povezani s 

posameznimi elementi sistema kakovosti, sluţi za ugotavljanje uspešnosti poslovanja, 

neustrezne kakovosti ter zadovoljstva kupcev in zainteresiranih strank. 

Vodstvo v okviru letnega plana določi ekonomsko še sprejemljive vrednosti za 

posamezne vrste stroškov. Strokovne sluţbe jih zbirajo, analizirajo in poročajo vodstvu, 

ki ukrepa, če planski cilji niso v predvidenih okvirih. Vodja gospodarskega sektorja izda 

zbirno poročilo stroškov kakovosti mesečno, trimesečno, polletno in letno. 

V podjetju po ISO TS 16949, QS 9000 in VDA 6.1 obvladujejo naslednje vrste 

stroškov: 

 stroške preventive, 

 stroške zagotavljanja kakovosti, 

 stroške slabe kakovosti. 

Med stroške preventive v podjetju TCG Unitech Lth-ol uvrščajo stroške 

sistemskega zagotavljanja kakovosti prek zaposlenih v sektorju zagotavljanja kakovosti, 

stroške nabave in nadzora meril (notranje/zunanje merjenje), svetovanja in vključevanje 

zunanjih strokovnjakov v sistem kakovosti, usposabljanja in izobraţevanja za kakovost, 

nagrajevanja za koristne predloge in stroške presoj. 

Med stroške zagotavljanja kakovosti v podjetju TCG Unitech Lth-ol uvrščajo 

stroške vodje sektorja kakovosti, Q-inţenirjev, vhodne kontrole, procesne kontrole, 

končne kontrole, laboratorijskih preizkusov in stroške 100 % kontrole.  

 Med stroške slabe kakovosti v podjetju TCG Unitech Lth-ol uvrščajo stroške 

reklamacij (kupcev, dobaviteljem, reševanja reklamacij), izmeta, popravil in dodelav ter 

stroške nujne dostave blaga.  
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5.11 Kontrola kakovosti 

Kontroliranje kakovosti izdelkov v obravnavanem podjetju poteka prek kontrolnega 

plana. Za izdelavo kontrolnih planov so zadolţeni Q-inţenirji, njihovo vsebino pa so 

dolţni upoštevati v procesni, vhodni in končni kontroli, v merilnem laboratoriju ter tudi 

avtokontrolorji. 

5.11.1 Kontrolni plan 

Metode in potek izvajanja nalog kontrole kakovosti so opisane v kontrolnem planu, 

ki ga izdelajo za vsak izdelek posebej. Izdelki so poimenovani s petmestno kodo, pri 

čemer prve tri številke kode predstavljalo interno poimenovanje za kupce določenega 

izdelka, zadnji dve pa zaporedno številko izdelka v prvih treh številkah poimenovanega 

kupca (od 01 do 99).  

V podjetju s pomočjo kontrolnega plana kontrolirajo več operacij (tlačno litje, 

obdelava, vhodna kontrola, končna kontrola …). Pri vsaki operaciji kontrolirajo različne 

specifikacije oz. karakteristike izdelka, zato je kontrolni plan treba izdelati za vsako 

operacijo posebej. 

Slika 5.2 Kontrolni plan 

 

Vir: TCG Unitech  2009a. 

Kontrolni plan vsebuje številko in ime kosa oz. izdelka, indeks zadnje spremembe 

kosa, interno poimenovano številko izdelka, številko tlačnega orodja, material … 

Podano je tudi, za kontrolo katere operacije je kontrolni plan izdelan, metode kontrole 

so opisane, pri tem pa je navedeno naslednje: 
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 specifikacije oz. karakteristike izdelka, katere je potrebno meriti oz. 

kontrolirati, razvrščene po zaporednih številkah (skupaj s tolerancami); 

 merilni oz. kontrolni postopek za vsako specifikacijo posebej (s katerimi 

kontrolnimi, merilnimi ali preizkusnimi pripomočki se izvede kontrola); 

 kdo je izvajalec merilnega oz. kontrolnega postopka; 

 zahtevana velikost in frekvenca izdelkov, ki jih je treba meriti oz. kontrolirati; 

 vrsta kontrolnega zapisa (A-atributiven, V-variabilen). 

V kontrolnem planu je navedeno tudi, po katerem izmed dveh reakcijskih planov se 

je treba ravnati v primeru ugotovitve neskladnosti izdelka s predpisanim stanjem. 

Slika 5.3 Reakcijski plan številka 1 

 

Vir: TCG Unitech  2009b. 
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Slika 5.4 Reakcijski plan številka 2 

 

Vir: TCG Unitech  2009b. 

5.11.2 Procesna oz. tekoča kontrola 

Za tekoče spremljanje in nadzor vseh faz proizvodnje je zadolţena kontrola livarne. 

Kontrola v procesu poteka po naslednjih korakih: 

1. Določitev preizkušanja v procesu - preizkušanje in dokumentiranje rezultatov 

preizkusov se izvaja na osnovi kontrolnega plana. 

2. Preizkušanje kemijske sestave zlitin - topilec dvakrat na izmeno oz. po vsakem 

zalaganju talilne peči opravi kemijsko analizo zlitine. 

3. Potrditev začetka serijske proizvodnje – tekoči kontrolor v livarni ali urejevalec 

na ostalih tehnoloških operacijah potrdi začetek proizvodnje na osnovi pregleda 

prvih petih kosov po kontrolnem planu. V zapisu o kakovosti potrdi začetek 

izdelave z ţigom PPK, hkrati potrdi tudi enega od prvih petih kosov, ki se nahaja 

na kontrolnem mestu celoten čas izdelave za posamezno serijo. Ponovna 

potrditev se izvede tudi po zaustavitvah, ki so daljše od ene izmene, korekcijah 

… 

4. Preizkušanje med serijsko izdelavo - preizkušanje izvajajo po kontrolnem planu 

na tlačnem litju tekoči kontrolorji v livarni oz. operaterji na strojih in opremi, če 

je tako določeno v kontrolnem planu. Na vseh ostalih operacijah preizkušanje 
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poteka s strani operaterjev na strojih in opremi. Vzorci za preizkus se vzamejo iz 

palete naključno. 

5. Ugotovitev neskladnosti izdelkov – tekoči kontrolor v livarni in operater na 

stroju ter opremi namestita obvestilo o neustrezni kakovosti bele barve na 

embalaţno enoto. V kontrolnem zapisu evidentirata napako, katera je 

podrobneje opisana na hrbtni strani zapisa. Embalaţne enote z neskladnimi 

izdelki označita v skladu s postopkom statusa preizkušanja, kateri poteka v 

skladu s postopkom obvladovanja neskladnosti.  

6. Odstranitev neskladnih izdelkov – viličarist označene neskladne izdelke 

nemudoma odpelje v zaporno skladišče, katerega ključ hrani t. i. tekoči kontrolor 

v livarni. 

7. Kontrola zadnjega strela – ob koncu serije t. i. tekoči kontrolor v livarni izvede 

meritev po razširjenem kontrolnem planu. 

5.11.3 Vhodna kontrola 

Vhodna kontrola ugotavlja skladnost vseh prispelih materialov in izdelkov z 

dogovorjenimi specifikacijami.  

Kontrola kakovosti tujih tlačnih in obrezilnih orodij 

Kontrola kakovosti tujih tlačnih in obrezilnih orodij poteka po naslednjih korakih: 

1. Razlaganje orodja – orodje prispe skupaj z dobavnico dobavitelja, vhodna 

kontrola je obveščena o prispetju in razlaganju orodja. 

2. Določitev številke orodja – številka orodja se določi po internem poimenovanju 

orodij, na podlagi te številke se določita še posel in delovni nalog. 

3. Priprava orodja za pregled - orodjar, vzdrţevalec orodij razstavi orodje na 

osnovi delovnega naloga, za operativno izvedbo je odgovorna vhodna kontrola. 

4. Pregled orodja - vhodna kontrola izda zapisnik o pregledu orodja, v katerem je 

zapisano stanje orodja po vizualnem pregledu (spisek sestavnih delov, vidne 

posebnosti, ocena sposobnosti orodja). 

5. Prevzem kakovosti orodja - prevzem osnovnega sredstva in evidenčni prevzem, 

vhodna kontrola izda zapisnik o prevzemu orodja. 

6. Označitev in skladiščenje orodja - skladiščnik označi in skladišči orodje v 

skladišče. 

Kontrola kakovosti aluminijevih zlitin 

Kontrola kakovosti Al-zlitin poteka po naslednjih korakih: 

1. Razkladanje in označitev dostavljene Al-zlitine - skladiščnik razloţi Al-zlitino 

na določeno mesto, jo označi s kartonom V POSTOPKU, ogradi z rumeno 
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verigo in obvesti vhodno kontrolo. Skupaj z dobavo prejmejo še certifikat o 

ustreznosti blaga. 

2. Izločitev vzorčnega bloka – pri novih dobaviteljih se kontrolira prvih 15 dobav 

aluminijevih zlitin in če med temi ni odstopanj, se pri naslednjih desetih 

dobavah kontrolira vsaka druga. Od prvih 25 dobav jih je torej preverjenih 20 

in če med njimi ni odstopanj, se potem kontrolira vsaka peta dobava. Vhodni 

kontrolor vzame po en blok vsake šarţe pri pošiljki potrjenih dobaviteljev 

aluminijeve zlitine oz. po en blok vsake šarţe iz treh različnih vezov pri 

pošiljki novih dobaviteljev. 

3. Priprava vzorca - odrez vzorca debeline 10–15 mm na eni tretjini dolţine 

bloka, označitev vzorca (številka prevzema, številka šarţe, oznaka zlitine) in 

struţenje vzorcev. 

4. Izdelava spektrometrične analize – vhodni kontrolor preverja kemijsko sestavo 

dobavljenih aluminijevih zlitin skladno z navodili za delo s spektrometrom. 

Kontrola s spektrometrično analizo je zelo pomembna za zagotovitev 

izpolnitve kupčevih zahtev končnega izdelka. Ţe majhno odstopanje od 

zahtevanih vrednosti lahko spremeni katero od lastnosti aluminijeve zlitine, to 

pa lahko spremeni zahtevane lastnosti izdelka. Spektrometrična analiza pa ne 

prikaţe gostote zlitin. 

5. Označitev in prevzem kakovosti Al-zlitine – označevanje in sledljivost na 

vhodu blaga, prevzem kakovosti izvrši vhodna kontrola s potrditvijo prevzema 

po nalogih v informacijskem sistemu Baan in z ţigom VQ računalniškega 

izpisa (prevzemi po nalogih), skladiščnik označi vsak vez s kartonom 

sledljivosti zlitine ter označi vsak vez z ustrezno barvo. 

Kontrola kakovosti jekla 

Kontrola kakovosti jekla poteka po naslednjih korakih: 

1. Razkladanje dostavljenega jekla – jeklo prispe skupaj s certifikatom 

dobavitelja, skladiščnik o prispetju jekla obvesti vhodno kontrolo. 

2. Pregled jekla – vhodna kontrola pregleda kemično sestavo v primerjavi s 

tehnično prevzetimi pogoji, vizualni pregled površine in oznako proizvajalca, 

merski pregled ter pregled zahtevanih dimenzij. 

3. Označitev jekla – označitev poteka glede na namembnost materiala. 

4. Evidentiranje in shranjevanje podatkov – evidentira in shranjuje vhodna 

kontrola. 
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5.11.4 Q-inženirji 

Reorganizacija oddelka kakovosti je ukinila tehnologijo kontrole ter vodji sektorja 

zagotavljanja kakovosti in njegovim pomočnikom dodelila naziv Q-inţenirji. Delavci 

tehnologije kontrole so obvladali področje merilne tehnologije, predpisovali so merilne 

postopke, razvijali ustrezne merilne priprave in izdelovali kontrolne plane za vsa 

področja v livarni ter orodjarni. 

Q-inţenirji so poleg svojih prejšnjih obveznosti zdaj odgovorni še za vse 

obveznosti, ki so jih pred tem opravljali delavci tehnologije kontrole. 

Glede na delavnico, ki je potekala na temo reorganizacije oddelka kakovosti, lahko 

razumemo glavne naloge Q-inţenirja kot: 

 analizo izvedljivosti, 

 modernizacijo FMEA, 

 kontrolo meritev prvih preizkusov, 

 usklajevanje odstopanj s kupci, 

 pripravo in predstavitev dokumentov PPAP kupcem, 

 pripravo kontrolnega plana, 

 preskrbo in vrednotenje merilne opreme, 

 produktno šolanje, 

 vodenje statusa odobritve vzorcev, 

 določitev mejnih vzorcev, 

 reševanje reklamacij, 

 vzdrţevanje indeksov sprememb, 

 spremljanje stroškov (merilna oprema), 

 spremljanje kazalnikov kakovosti pri kupcih, 

 presojo dobaviteljev, 

 izdelavo akcijskih planov za izboljšanje kakovosti. 

Vsak izmed Q-inţenirjev je odgovoren za vse izdelke kupcev, za katere so mu 

dodelili odgovornost. Torej vsak Q-inţenir opravlja vse navedene naloge pri izdelkih 

njemu določenih kupcev. 

5.11.5 Merilni laboratorij 

V merilnem laboratoriju spremljajo in nadzorujejo delo livarne ter orodjarne. V tem 

oddelku poleg tega opravljajo še celo vrsto drugih dejavnosti za podjetje kot celoto in 

tudi za zunanje kupce:  

 meritve prvih vzorcev,  

 meritve sposobnosti strojev in procesov,  
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 zahtevnejše meritve na serijskih ulitkih,  

 izdelava merilnih programov,  

 nadzor in kalibracija meril.  

Zaposleni v merilnem laboratoriju sodelujejo pri razvoju novih izdelkov s 

projektnimi oz. produktnimi vodji in Q-inţenirji. 

V merilnem laboratoriju izvajajo tako klasične (2D meritve s kamero, meritve 

hrapavosti, meritve profilov, meritve čistoče obdelanih kosov, meritve poroznosti) kot 

tudi strojne meritve (CNC programi, merjenje oblik poljubne ploskve in poljubne 

linije). 

V merilnem laboratoriju spremljajo tako proces obdelave izdelkov kot tudi proces 

tlačnega litja, s pomočjo CNC-meritev in programa qs-STAT.  

5.11.6 Končna kontrola 

Končna kontrola predstavlja zadnjo kontrolno operacijo. 

Določitev preizkušanja v končni kontroli 

Q-inţenir izdela kontrolni plan, na osnovi katerega se izvaja preizkušanje in 

dokumentiranje rezultatov preizkusov. Odgovornost za operativno izvedbo nosijo Q-

inţenirji. 

Dostava izdelkov v končno kontrolo 

Viličarist izdelke dostavi v končno kontrolo in jih odloţi na določeno mesto. 

Izdelki so embalirani v določene embalaţne enote in označeni z etiketami v skladu s 

tehnološkim postopkom embaliranja. Za izvedbo tega opravila so odgovorni Q-inţenirji. 

Izvedba preizkusa 

Končna kontrola naključno vzame število vzorcev v skladu s kontrolnim planom ter 

DGQ-tabelami in izvede kontrolo. Končna kontrola vpiše rezultate v zapis o kakovosti. 

Za izvedbo so odgovorni Q-inţenirji in vodja kontrole livarne. Odgovornost za 

operativno izvedbo ima končna kontrola, pri sami izvedbi pa odgovorni ves čas 

sodelujejo z merilnim laboratorijem. 

Prevzem izdelkov 

Končna kontrola preveri, če so vsi podatki na etiketi in v spremnem listu vpisani, 

ter potrdi skladnost izdelkov z ţigom 'KQ' na etiketi in spremnem listu za vsako 

embalaţno enoto posebej. Končna kontrola v informacijskem sistemu Baan potrdi 

prevzem blaga. Za izvedbo odgovarjajo Q-inţenirji in vodja kontrole livarne, za 

operativno izvedbo pa tekoči kontrolor v livarni ter končna kontrola. 
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Ugotovitev neskladnosti izdelkov 

Končna kontrola izda obvestilo o neskladnosti izdelkov bele barve na embalaţno 

enoto. V kontrolnem zapisu evidentira napako, katero na hrbtni strani zapisa podrobneje 

opiše (odstop, datum, čas ...). 

Embalaţne enote končna kontrola označi v skladu s postopkom statusa 

preizkušanja. Ta postopek ureja odgovornosti in pooblastila za označevanje statusa 

preizkušanja v vseh fazah nastajanja izdelka od surovine do odpreme. Postopek statusa 

preizkušanja poteka v skladu s postopkom obvladovanja neskladnosti, kateri ureja 

odgovornosti in pooblastila za obravnavanje ter odločanje o neskladnostih surovin, 

polizdelkov, izdelkov in na področju ravnanja z okoljem. 

Za izvedbo odgovarjajo Q-inţenirji in vodja kontrole livarne. Postopek poteka v 

sodelovanju z merilnim laboratorijem. 

Odstranitev neskladnih izdelkov 

Viličarist označene neskladne izdelke nemudoma odpelje v zaporno skladišče. 

Ključ zapornega skladišča hrani t. i. tekoči kontrolor v livarni. Poleg kontrolorja v 

livarni za izvedbo odgovarjajo še Q-inţenirji. 

5.11.7 Sistem samokontrole 

V podjetju obstaja tudi sistem samokontrole, kar je izraz prizadevanj, naj bo vsak 

delavec dejavno vključen v doseganje ciljev in politike kakovosti. 

5.12 Statistično spremljanje karakteristik izdelka 

Statistične metode so v podjetju TCG Unitech Lth-ol uporabljene v razvoju novih 

izdelkov in procesov, za ugotavljanje sposobnosti procesov ter kontrolnih, merilnih in 

preizkusnih pripomočkov, ugotavljanje kakovosti surovin ter polizdelkov in kakovosti 

končnih izdelkov. 

Statistične metode vključijo v dokazovanje obvladovanja tudi na zahtevo kupca, 

kjer se pogodbeno opredelijo vrsta in obseg statističnih vrednotenj. Uporabijo jih tudi, 

kadar ţelijo ovrednotiti neskladnosti in s tem povezane korektivne ter preventivne 

ukrepe, stroške ... 

Kriteriji oz. karakteristike izdelka, ki jih je treba statistično spremljati, so označene 

v kontrolnem planu. V njem je določeno tudi, na kakšen način se izkazujejo statistični 

rezultati. 

Statistično spremljanje poteka z merjenjem vnaprej določenih karakteristik izdelka. 

V kontrolnem planu je za vsak izdelek in za vsako operacijo določeno, katere 

karakteristike je treba spremljati statistično. V kontrolnem planu so karakteristike 

označene za statistično spremljanje na podlagi oznak na načrtu (risbi), ki ga v podjetju 
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dobijo od kupca. Spremljanje procesa je numerično (variabilno) in nenumerično 

(atributivno) ter dokumentirano z vrsto kontrolnega zapisa, ki je podan v kontrolnem 

planu. Na podlagi podatkov meritev se pričetek proizvodnje odobri ali zavrne.  

5.12.1 Atributivno kontroliranje karakteristik izdelka 

Mnogo karakteristik izdelka se lahko izrazi samo atributivno – imenujemo jih 

opisne (atributivne) karakteristike. Na podlagi pregleda opisnih oz. atributivnih 

karakteristik se lahko pregledan izdelek razvrsti le v eno od dveh skupin: ustreza ali ne 

ustreza določeni specifikaciji. 

V podjetju TCG Unitech Lth-ol je v kontrolnem planu za vsak izdelek in za vsako 

operacijo določeno, kaj je treba kontrolirati. V njem je določeno tudi to, ali naj bo 

kontrolni zapis atributiven ali variabilen. Pri atributivnem ugotavljanju ustreznosti 

izdelka v podjetju kontrolirajo vizualne karakteristike izdelkov in merske karakteristike 

izdelkov, katere se ne zapisujejo numerično (npr. kontrola lukenj z merilnimi trni, 

kontrola določenih specifikacij z namensko izdelanimi merilnimi pripravami …). 

Kontrolni zapis atributivnega kontroliranja izdelkov v obravnavanem podjetju 

imenujejo kontrolna karta za atributivne karakteristike. Za vse operacije dela je obrazec 

enak, pri različnih operacijah dela pa se kontrolirajo različne specifikacije izdelka. 

Slika 5.5 Kontrolna karta za atributivne karakteristike 

 

Vir: TCG Unitech  2009a. 

Vsaka kontrolna karta vsebuje podatke o imenu in kodi izdelka, kodi kupca, številki 

tlačnega orodja, kontrolnem intervalu, operaciji, za katero je kontrolna karta izdelana, 

številki risbe kontroliranega izdelka, materialu in indeksu zadnje spremembe risbe 

izdelka. 
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Pod 'KONTROLIRATI' so podane specifikacije, ki jih je treba kontrolirati pri 

določeni operaciji.  

Če pregledani proizvodi ustrezajo določeni specifikaciji, potem se v okno pod 

'POGOSTOST NAPAK' za določeno specifikacijo vpiše znak /. Če pa pregledani 

proizvodi ne ustrezajo določeni specifikaciji, se v okno vpiše število izdelkov, ki tej 

določeni specifikaciji ne ustrezajo. 

Pod 'POGOSTOST VSEH NAPAK VZORCA' se vpiše število izdelkov 

kontroliranega vzorca, kateri ne ustrezajo vsaj eni od prej navedenih specifikacij. 

Velikost pregledanega vzorca se vpiše v rubriko 'VELIKOST VZORCA', poleg so 

navedeni tudi podatki o datumu in uri kontrole ter priimek osebe, ki je pregledovala 

vzorec. Vsaki seriji je dodeljena številka šarţe. 

Rubrika PPK se izpolni le ob začetku serije. Če prvih pet izdelkov ustreza vsem 

podanim specifikacijam, kontrolor to potrdi z ţigom PPK. 

5.12.2 Variabilno kontroliranje karakteristik izdelka 

Variabilno se kontrolirajo karakteristike, katerih vrednosti se lahko predstavijo 

numerično. V podjetju TCG Unitech Lth-ol variabilne karakteristike merijo z raznimi 

merilnimi pripravami, kljunastimi merili, višinomeri, različnimi merilnimi programi 

(3D stroji) … 

Pri variabilnem kontroliranju karakteristik izdelka se za potrditev stanja v podjetju 

TCG Unitech Lth-ol uporabljajo nadzorne karte (kontrolna karta za variabilne 

karakteristike, -R karta, -S karta in X karta) in poročilo programa qs-STAT. 

Nadzornih kart ne uporabljajo več tako pogosto, saj jih je v večji meri nadomestilo 

poročilo programa qs-STAT, ki omogoča različne analize in grafične predstavitve. 
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Kontrolna karta za variabilne karakteristike 

Slika 5.6 Kontrolna karta za variabilne karakteristike 

 

Vir: TCG Unitech  2009a. 

Podatki na kontrolnih kartah za variabilne karakteristike so enaki kot pri kontrolnih 

kartah za atributivne karakteristike, razlika je le v tem, da se na kontrolnih kartah za 

variabilne karakteristike kontrolirajo druge specifikacije izdelka, v stolpce pa se vnašajo 

numerične vrednosti (meritve). 
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 -R karta 

Slika 5.7 -R karta 

 

Vir: TCG Unitech  2009a. 

-R karta je nadzorna karta za numerične (variabilne) karakteristike, na kateri so 

predstavljene srednje vrednosti in razpon meritev za niz meritev (navadno skupine 

vzorcev). 

Na vsaki -R karti je napisano ime izdelka, interna koda izdelka, koda kupca, 

številka tlačnega orodja, kontrolni interval, številka operacije, material izdelka, indeks 

izdelka ter ob zaključku še podpis osebe, ki je karto izdelala/pregledala/odobrila, dodan 

je še datum odobritve. 

Pod imensko mero se vpiše karakteristika, ki jo je treba nadzorovati, in njena 

toleranca, poleg pa je podana številka, pod katero se nadzorovana karakteristika nahaja 

v kontrolnem planu, in nadzirano vreteno ali gnezdo.  

Obrazec za -R karto je izdelan v Excelu, formule za izračun srednjih vrednosti in 

razponov so vstavljene v obrazec. Srednje vrednosti in razponi so najprej izračunani za 

skupine po pet meritev. Za vsako skupino je podan datum kontrole, ura kontrole in 

priimek kontrolorja. Srednje vrednosti in razponi za skupine po pet meritev so na karti 

prikazani tudi grafično. 
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V obrazcu se pod n zapiše število skupin po pet meritev. V obrazcu se na podlagi 

števila skupin petih meritev izračuna povprečje srednjih vrednosti skupin meritev in 

povprečje razponov skupin meritev. 

Formuli za indeks sposobnosti procesa (Cp) in za indeks centriranosti procesa sta 

vstavljeni v obrazec. 

 -S karta 

V podjetju TCG Unitech Lth-ol -S karto uporabljajo za ugotavljanje sposobnosti 

procesa s pomočjo izračuna srednjih vrednosti in odklonov z naslednjimi zahtevami: 

 velikost podgrupe je 5 kosov, 

 celoten vzorec vsebuje 125 kosov (25 podgrup), 

 čas med dvema podgrupama mora biti zadosten, da se vključijo pričakovani 

vplivi na proces (različni delavci, različni materiali ali nastavitev orodij itd.). 

Izmerjene podatke merilec vpiše v računalnik, ki po programu vrednoti proces in 

izriše -S karto. Sposobnost procesa je izraţena s standardno deviacijo S, ki upošteva 

vpliv časovne raztegnjenosti in ohranjanja  na ţeleni meri. 

X karta 

Slika 5.8 X karta 

 

Vir: TCG Unitech  2009a. 

Na vsaki X karti je napisano ime izdelka, interna koda izdelka, koda kupca, številka 

orodja, kontrolni interval, številka operacije, številka risbe izdelka, material izdelka, 

indeks izdelka ter ob zaključku še podpis osebe, ki je karto izdelala/potrdila, dodan je še 

datum potrditve. 

Pod imensko mero se vpišeta karakteristika, ki jo je treba nadzorovati, in njena 

toleranca, poleg pa sta podani številka, pod katero se nadzorovana karakteristika nahaja 

v kontrolnem planu, ter nadzirano vreteno ali gnezdo. 
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Na podlagi vpisane imenske mere in njene tolerance se na grafu izrišeta zgornja in 

spodnja meja tolerančnega območja. Za vsako vpisano dejansko vrednost je podan 

datum in ura kontrole ter priimek kontrolorja. Na grafu se izriše potek dejanskih 

vrednosti. 

Poročilo programa QS-STAT  

Poročilo programa QS-STAT je pri nekaterih operacijah v podjetju ţe v celoti 

nadomestilo nadzorne karte za variabilne karakteristike. 

QS-STAT je programski paket za ocenjevanje kakovosti procesov, sistemov in 

izdelkov. Merilni programi merilnih strojev Zeiss so shranjeni na postaji merilnega 

stroja. Merilec ima ob samem zagonu merilnega programa moţnost odločanja, ali naj 

meritve merilnega programa shrani v bazo podatkov QS-STAT. 

V programu QS-STAT lahko izbirajo med uporabo treh različnih jezikov 

(slovenski, angleški ali nemški jezik). Prednost tega je, da lahko podatke uporabljajo v 

njim razumljivem jeziku, poročilo pa shranijo v jeziku, ki ga zahteva kupec. 
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Slika 5.9 Poročilo programa QS-STAT o analizi vzorcev 

 

Vir: TCG Unitech  2009a. 
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a)  V glavi poročila analize vzorcev so naslednji podatki: 

 številka dela oz. številka tehnične dokumentacije spremljanega izdelka 

(številka risbe); 

 koda internega poimenovanja izdelka (oznaka dela); 

 oznaka in številka obdelovalnega oz. livarskega stroja na katerem je bil 

spremljani izdelek izdelan; 

 številka kontrolirane karakteristike, pod katero je ta označena na risbi 

izdelka (oznaka karakteristike); 

 številka, pod katero je spremljana karakteristike shranjena v merilnem 

programu (številka karakteristike); 

 imenska mera in enota spremljane karakteristike; 

 tolerančno območje spremljane karakteristike in na podlagi tega izračunana 

zgornja in spodnja tolerančna meja; 

 vrsta karakteristike; 

 razred karakteristike, na podlagi katerega program določa spodnje meje Cp 

in Cpk; 

 število decimalk izmerjenih vrednosti; 

 številka zapisnika oz. poročila; 

 številka in oznaka merilnega stroja; 

 obdobje, za katerega ja izvedena analiza. 

b)  V poročilu je grafično predstavljeno: 

 potek vrednosti za posamezne vrednosti; 

 histogram posamezne vrednosti; 

 verjetnostna mreţa posamezne vrednosti. 

c) Pod Mere na risbi je v poročilu navedeno: 

 imenska mera spremljane karakteristike izdelka (Tm); 

 spodnja tolerančna meja spremljane karakteristike (STM); 

 zgornja tolerančna meja spremljane karakteristike (ZTM); 

 razpon tolerančnega območja (T = ZTM - STM). 

d) Pod Izmerjene vrednosti je v poročilu navedeno: 

 najmanjša izmerjena vrednost spremljane karakteristike (Xmin); 

 največja izmerjena vrednost spremljane karakteristike (Xmax); 

 razpon izmerjenih vrednosti (R = Xmax - Xmin): 

 število izmerjenih vrednosti, ki so znotraj tolerančnega območja oz. število 

izdelkov, kateri glede spremljane karakteristike ustrezajo zahtevam (n T ); 
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 število izmerjenih vrednosti, ki presegajo zgornjo tolerančno mejo oz. 

število izdelkov, katerih spremljana karakteristika ne ustreza zahtevam, ker 

je njena vrednost previsoka (n ZTM); 

 število izmerjenih vrednosti, ki ne dosegajo spodnje tolerančne meje oz. 

število izdelkov, katerih spremljana karakteristika ne ustreza zahtevam, ker 

je njena vrednost prenizka (n STM); 

 število pomerjenih izdelkov, za katere so narejeni izračuni (nef); ni nujno, 

da so v izračun vključeni vsi pomerjeni izdelki. Program omogoča, da 

izmere lahko filtriramo glede različnih parametrov (datum in čas merjenja, 

obdelovalni oz. livarski stroj, gnezdo, merilni oz. kontrolni stroj, kontrolor 

…); 

 število vseh pomerjenih izdelkov, katerih izmere so shranjene na streţniku 

(nSkupaj). 

e) Pod Statistične vrednosti so izračuni za: 

 aritmetično sredino izmer merjenega vzorca ( ); 

 razliko med aritmetično sredino in polovico dejanske širine procesa ( -3s) 

ter seštevek aritmetične sredine in polovice dejanske širine procesa ( +3s). 

Ob predpostavki, da je porazdelitev vrednosti normalna (Gauss), lahko 

sklepamo, da bo 99,73 % vseh vrednosti, ki se bodo nahajale na območju 

±3s; 

 dejansko širino procesa (6s): 

 odstotek izmerjenih vrednosti znotraj tolerančnega območja (p T ); 

 odstotek izmerjenih vrednosti, ki presegajo zgornjo tolerančno mejo oz. 

odstotek izdelkov, katerih spremljana karakteristika ne ustreza zahtevam, 

ker je njena vrednost previsoka (p ZTM); 

 odstotek izmerjenih vrednosti, ki ne dosegajo spodnje tolerančne meje oz. 

odstotek izdelkov, katerih spremljana karakteristika ne ustreza zahtevam, 

ker je njena vrednost prenizka (n STM). 

V nogi poročila analize vzorcev sta podana porazdelitveni model (program ga 

izbere sam glede na izmerjene vrednosti, lahko pa ga določimo tudi ročno) in vrsta 

izračuna. Izračunana sta Cp in Cpk (lahko tudi Pp in Ppk ali Cm in Cmk), njuni 

vrednosti pa sta predstavljeni tudi grafično. Mejna vrednost za Cp in Cpk se postavi 

ročno. 



 

57 

6 VRZELI TRENUTNEGA STANJA 

6.1 Nepoznavanje vsebine poslovnika kakovosti med zaposlenimi 

Poslovnik kakovosti podjetja TCG Unitech Lth-ol je obvezujoč za vsakega 

zaposlenega v podjetju, z njegovo vsebino pa se lahko seznanijo prek intranetne strani 

podjetja. Ni pa malo zaposlenih, katerim dostop do računalnika v podjetju ni omogočen 

in tako mnogi določila poslovnika poznajo le posredno prek navodil svojih nadrejenih. 

Moţno pa je seveda tudi, da navodila nadrejenih podrejenim niso vedno podana v 

skladu s poslovnikom kakovosti in se nadrejeni/ali podrejeni tega niti ne zavedajo. 

6.2 Visoki stroški kakovosti 

Kot skoraj v vsakem podjetju, tudi v podjetju TCG Unitech Lth-ol teţavo 

predstavljajo stroški kakovosti, ki se pojavljajo zaradi izmeta, popravil, zmanjšanja 

vrednosti proizvodov, dodatnih pregledov, skritih napak, reklamacij, urgentnih dostav 

blaga ipd.  

6.3 Manko merilne opreme in neusposobljeno osebje za kalibracijo meril 

V bazi podatkov za nadzor merilne opreme se nahaja preko 5.000 kontrolnih, 

merilnih in preizkusnih pripomočkov. Kalibracija se izvaja v merilnem laboratoriju, 

skrbnik baze podatkov in sledljivosti meril pa je ena oseba, ki delo opravlja le v 

dopoldanski izmeni.  

V podjetju ni ustrezne merilne opreme za kalibracijo večjih mikrometrov, lasnih 

meril, pomičnih meril … Osebje ni usposobljeno za kalibracijo kotnikov, kotomerov … 

V primerih, ko ni ustrezne merilne opreme, ali pa osebje v podjetju za kalibracijo ni 

usposobljeno za to, se posluţujejo pooblaščenih izvajalcev/serviserjev. Kalibracija meril 

pri pooblaščenih izvajalcih/serviserjih pa je počasna in dolgoročno gledano draga.  

6.4 Nepoznavanje vzroka in časa nastanka neskladnosti 

Vzrok neizpolnjevanja zahtev za izdelek je nemalokrat tudi neustrezna gostota 

aluminijevih zlitin, katera lahko povzroči poroznost, dvoplastnost itd. izdelkov. Gostota 

omenjenih zlitin se preverja šele v procesu proizvodnje in še to le na zahtevo 

tehnologije livarne. Gostota se preverja, ko je talina ţe pripravljena za transport v 

vzdrţevalno peč k stroju ali pa se vzame vzorec iz vzdrţevalne peči stroja. Gostota 

aluminijevih zlitin je specificirana od zelo dobre do slabe in neustrezne. Poroznost, 

dvoplastnost in podobno izdelkov so lahko tudi posledica slabo očiščene talilne peči ali 

prevelike količine zaloţenega kroţnega materiala v talilno peč. Vzrok in čas nastanka 

napak je tako na tej stopnji teţko določiti. 
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6.5 Nestalen nadzor nad proizvodnim procesom 

 Za tekoče spremljanje in nadzor vseh faz proizvodnje je zadolţena kontrola 

livarne, ki delo opravlja v treh izmenah in z deţurstvom ob koncu tedna. Pred recesijo je 

v proizvodnji delo potekalo v štirih izmenah, zaradi tega ni bilo stalnega nadzora nad 

proizvodnim procesom. V času recesije pa tako delo kontrole livarne, kot tudi 

proizvodnje, poteka v treh izmenah. Tako, da je v tem času zagotovljen stalen nadzor 

nad proizvodnim procesom.  

Količina naročil se od marca 2009 povečuje, letošnje poslovanje ţelijo zaključiti s 

pozitivno ničlo, slabe rezultate poslovanja v začetku letošnjega leta pa naj bi 

kompenzirali z boljšimi rezultati v drugi polovici. Glede na napovedi lahko 

predvidevamo, da bo delo v proizvodnji verjetno še letos spet potekalo v štirih izmenah. 

6.6 Preobremenjenost in neusposobljenost Q-inženirjev 

Vodja sektorja zagotavljanja kakovosti in njegovi pomočniki so, vzporedno z 

nazivom Q-inţenir, dodatno prejeli v svojo odgovornost še vsa opravila, ki so jih pred 

tem upravljali delavci tehnologije kontrole (področje merilne tehnologije, predpisovanje 

merilnih postopkov, snovanje merilnih priprav, izdelava kontrolnih planov za vsa 

področja v livarni in orodjarni). Delavce tehnologije kontrole so odpustili, ne da bi pred 

tem poskrbeli za prenos znanja na nove izvajalce njihovih nalog, število Q-inţenirjev pa 

je ostalo isto. 

6.7 Nepoznavanje programa qs-STAT in statističnih vrednosti 

Program qs-STAT je nameščen le na delovnih postajah v merilnem laboratoriju. V 

februarju 2008 je sicer v podjetju TCG Unitech Lth-ol potekalo izobraţevanje, ki ga je 

organiziralo podjetje Q-DAS. Vendar sta od vseh, ki so se tega izobraţevanja udeleţili, 

v podjetju ostali le dve osebi, pa še to ena od njiju delo opravlja prek študentskega 

servisa. 

Poročila programa qs-STAT se izdelajo v merilnem laboratoriju. Po mojem mnenju 

naročnika zahtevka za izdelavo poročila zanima le, ali sta Cp in Cpk nad ali pod mejno 

vrednostjo, katero je postavilo podjetje samo oz. katero od podjetja zahteva kupec. Sam 

izračun vrednosti Cp in Cpk pa je po mojem mnenju večini nepoznan. 

6.8 Nedostopnost poročila programa qs-STAT 

Kot sem ţe omenila je program qs-STAT nameščen le na delovnih postajah v 

merilnem laboratoriju, za izdajo poročila pa sta v podjetju usposobljeni le dve osebi, ki 

delo opravljata le v dopoldanskem času. 

Nameščanje programa qs-STAT na delovnih postajah zaposlenih, ki so naročniki 

zahtevka izdaje poročila, in njihovo izobraţevanje za uporabo programa ne bi bilo 
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smiselno. Vseeno pa bi bilo potrebno nekaj storiti za boljši pregled nad proizvodnim 

procesom. 
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7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE TRENUTNEGA STANJA 

7.1 Preverjanje poznavanja vsebin poslovnika kakovosti med zaposlenimi 

Kot je ţe omenjeno v poglavju o vrzelih obstoječega stanja, je v podjetju večje 

število zaposlenih, katerim dostop do računalnika ni omogočen. Delo opravljajo po 

navodilih nadrejenih, kar pa ne pomeni nujno v skladu s poslovnikom kakovosti. 

Resda je ţe presoja sama po sebi način preverjanja znanja o poslovniku, vendar pa 

ne vključuje preverjanje znanja vseh zaposlenih. 

Moj predlog glede tega je uvedba preverjanja poznavanja vsebin poslovnika 

kakovosti. Gradivo bi zaposleni dobili v branje domov, za vsak oddelek bi bilo to 

drugačno, saj bi poudarilo vsebine in določila določenega oddelka, nekaj pa bi bilo tudi 

splošnega. Predlagam, da bi se znanje preverjalo vsaj na vsaki dve leti, za aţuriranje 

tako poslovnika kakovosti kot tudi gradiva za poznavanje le-tega bi kot odgovornega 

imenovala predstavnika vodstva za kakovost, za odobritev pa poslovodstvo. 

Presojo bi lahko dopolnili tako, da bi ta zajemala še segment preverjanja 

poznavanja vsebin poslovnika kakovosti. Vendar pa je namen tega predloga, bolj kot 

prikazati dejansko stanje poznavanja vsebin poslovnika, samo zavedanje zaposlenih, da 

so jim pravila in postopki dostopni. V primeru, da bi preverjanje poznavanja vsebin 

poslovnika kakovosti vključili v presojo, bi lahko ogrozili glavni namen le-te. Moten bi 

bil lahko tudi delavni proces. 

 Preverjanje poznavanja vsebin poslovnika kakovosti bi lahko potekalo istočasno s 

preverjanjem znanja o varstvu pri delu, katerega zaposleni opravljajo na vsaki dve leti. 

Razpored preverjanja je ţe izdelan na način, da ne moti delavnega procesa. 

7.2 Povečanje vlaganja v preventivne dejavnosti 

Ker se je podjetje s politiko kakovosti opredelilo za strategijo "nič napak", se mi zdi 

smiselno, da bi podjetje povečalo vlaganja v preventivne dejavnosti. S povečanjem 

stroškov preventive bi se zmanjšali tako stroški preverjanja skladnosti kot tudi stroški 

neustrezne kakovosti. Glede na to, da morajo določeni izdelki izpolniti zahteve kupcev 

pri mnogih specifikacijah in da so tolerance za variacije v avtomobilski industriji zelo 

ozke, se mi ne bi zdelo smiselno, da bi podjetje povečevalo vlaganja v preventivne 

dejavnosti in v dejavnosti preverjanja skladnosti tako dolgo, da stroškov neustrezne 

kakovosti ne bi bilo več. 

Predlagam, da podjetje s pomočjo strokovnjakov določi optimalno točko, do katere 

je povečanje stroškov preventive še racionalno, torej do točke, kjer seštevek stroškov 

preventive, stroškov preverjanja skladnosti in stroškov neustrezne kakovosti doseţe 

minimalno vrednost. 
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7.3 Nabava merilne opreme za kalibracijo meril in usposabljanje osebja za 

kalibracijo 

Predlagam nakup merilne opreme za kalibracijo meril, katerih ta trenutek v 

podjetju, zaradi pomanjkanja merilne opreme, ne morejo kalibrirati. Poleg tega 

predlagam še usposabljanje zaposlenih za kalibracijo tistih meril, za katera ta trenutek 

obstoječi kader v podjetju ni usposobljen.  

Glede na to, da je v bazi podatkov za nadzor merilne opreme preko 5.000 

kontrolnih, merilnih in preizkusnih pripomočkov in da je skrbnik sistema le ena oseba, 

predlagam tudi, naj v podjetju razmislijo o zaposlitvi dodatne osebe. V primeru, da bi se 

jim ta zaposlitev zdela ekonomsko upravičena, bi kalibracija meril lahko potekala v 

dveh izmenah. 

7.4 Kontrola gostote aluminijevih zlitin v vhodni kontroli 

Glede na to, da je za uspešno zagotavljanje kakovosti treba napake preprečiti in 

uporabiti načelo preventive, se mi zdi smiselno, da bi gostoto dobavljenih aluminijevih 

zlitin preverjala ţe vhodna kontrola. Na tej točki bi poudarila še, da se je podjetje s 

politiko kakovosti odločilo za strategijo "nič napak". Prav zaradi tega predlagam, da bi 

v podjetju vloţili več denarja za namen preventive in preverjanja skladnosti. Na ta račun 

bi se sicer povečali stroški preventive in preverjanja skladnosti, hkrati pa bi bilo 

stroškov slabe kvalitete in tudi skupnih stroškov kakovosti bistveno manj. V vhodni 

kontroli bi morali zaradi tega zaposliti dodaten kader, ki bi preverjal gostoto 

aluminijevih zlitin, zlitine pa bi po kontroli nato razvrščali glede na njihovo gostoto, 

neustrezne bi izločili in vrnili dobaviteljem. 

Resda je povečanje obsega vhodne kontrole v nasprotju s sodobnimi načeli 

partnerstva z dobavitelji in vitko proizvodnjo. Toda glede na to, da vhodna kontrola 

pripravi vzorce aluminijevih zlitin za spektrometrično analizo, se mi zdi smiselno še 

preverjanje gostote zlitine na pripravljenih vzorcih. Za merjenje gostote zlitine bi se 

uporabljala ţe v procesu proizvodnje uporabljena metoda. Metoda je preprosta, rezultati 

so znani v trenutku, temelji pa na merjenju teţe izpodrinjene tekočine vzorca. Vzorec se 

meri oz. tehta najprej na zraku in nato potopljen v vodi, obe teţi se vpišeta v 

matematično formulo (obrazec), s pomočjo katere je nato z upoštevanjem gostote vode 

izračunana gostota zlitine.  

7.5 Stalen nadzor nad proizvodnim procesom 

Kot je ţe omenjeno v poglavju, katero opisuje vrzeli trenutnega stanja, je za tekoče 

spremljanje in nadzor vseh faz proizvodnje zadolţena kontrola livarne, katere normalni 

delavni čas poteka v treh izmenah in z deţurstvom ob koncih tedna. Delo v proizvodnji 



Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja 

63 

sicer v tem trenutku poteka v treh izmenah, vendar lahko glede na napovedi 

predvidevamo ponoven zagon proizvodnje v štirih izmenah. 

Predlagam, da stalen nadzor nad proizvodnim procesom ostane prisoten tudi, ko bo 

delo v proizvodnji potekalo v štirih izmenah. To pa bo mogoče, ko bo tudi delo kontrole 

livarne potekalo v štirih izmenah. 

7.6 Povečanje števila Q-inženirjev in njihovo izobraževanje 

Predlagam povečanje števila Q-inţenirjev in smiselno porazdelitev kupcev, za 

katere naj bi bili posamezni Q-inţenirji odgovorni. Glede na to, da imajo vsi zdajšnji Q-

inţenirji v podjetju V. stopnjo izobrazbe, predlagam izobraţevanje zaposlenih, ki 

opravljajo ta dela, v okviru Višje šole za strojništvo Škofja Loka, za nove kandidate pa 

predlagam postavitev pogoja najmanj VI. stopnje izobrazbe strojne smeri. Za vse skupaj 

predlagam tudi uvedbo praktičnega izobraţevanja v okviru podjetja. 

7.7 Usposabljanje zaposlenih za delo s programom QS-STAT 

Predlagam namestitev programa qs-STAT prvenstveno na delovne postaje vseh Q-

inţenirjev, saj bi po mojem mnenju ti morali biti odgovorni za proces, v katerem 

nastajajo izdelki kupcev, ki so jim bili dodeljeni v odgovornost. V drugi vrsti pa bi bilo 

program qs-STAT treba namestiti še v kontrolo livarne in oddelek obdelave. 

Na izobraţevanje bi poslala vse zaposlene v merilnem laboratoriju, Q-inţenirje, 

štiri delavce kontrole livarne in štiri delavce iz oddelka obdelave.  

7.8 Nakup aplikacije qs-STAT Web 

Predlagam tudi nakup aplikacije qs-STAT Web, za katero uporabniki potrebujejo le 

nameščen spletni brskalnik, ki ga ima skoraj vsak računalnik, ne glede na operacijski 

sistem. Omogoča nam hiter in enostaven vpogled v stanje procesa, brez obširnega 

znanja o uporabi programa qs-STAT. Prednost aplikacije je v tem, da ne zahteva 

namestitve na posameznih delovnih postajah. Podatki in uporabniški vmesnik 

uporabljajo .ASPX strani, ki so shranjene na centralnem streţniku in jih po potrebi 

lahko prilagajamo. Z qs-STAT Web lahko uporabnik potem brska po podatkih o 

procesu in statističnih analizah. 

S qs-STAT Web je moţno izvajati vrednotenje na vsaki delovni postaji, ki 

uporablja brskalnik, brez potrebe po lokalni namestitvi qs-STAT. Dodatne strani s 

podrobnostmi lahko dobimo prek navigacijskih elementov. Na dodatnih straneh lahko iz 

baz podatkov izberemo pripadajoče numerične vrednosti, indekse sposobnosti, tabele 

procesov ali poročila. Ko imamo spletno povezavo do streţnika, lahko informacije o 

kvaliteti dobimo od kjerkoli na svetu. 

Poleg moţnosti krajevno neodvisnega vrednotenja je qs-STAT Web sposoben 

prikazati še produkcijsko linijo jasno in interaktivno. Enostavno upravljanje omogoča 
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hiter dostop do rezultatov vrednotenja. Izbira elementa prikaţe ţelene podatke, tudi 

grafike in poročila. Vizualno sporočilo s spremembo barve v trenutku prikaţe, kje na 

proizvodni linij oz. na katerem stroju je prišlo do napake. S tem je moţno pregledati 

podatke o procesu hitro in enostavno. Za popolno in podrobno analizo procesa ali 

analizo vzorcev pa bi bilo ob tem treba uporabiti še qs-STAT. 

Namen tega predloga je, bolj kot oddaljen dostop do podatkov o procesu in 

statističnih analizah, moţnost hitrega ter enostavnega vpogleda v stanje procesa brez 

obširnega znanja uporabe programa qs-STAT. Prednost tega je tudi omogočen dostop 

do omenjenih podatkov za vse zainteresirane uporabnike brez namestitve na 

posameznih delovnih postajah uporabnikov. 
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8 SKLEP  

Podjetje mora proizvajati izdelke ali storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo 

pričakovanja naročnikov oz. kupcev. V ta namen je treba v podjetju vzpostaviti, 

dokumentirati, izvajati in trajno vzdrţevati sistem zagotavljanja kakovosti, pri čemer so 

lahko v veliko pomoč standardi kakovosti. 

Problematike kakovosti ni moţno zadovoljivo reševati le s kontrolo ţe izdelanih 

kosov, treba je preprečiti nastanek neustreznih proizvodov in zagotoviti pogoje nastanka 

ustreznih. To pa lahko podjetje stori s postavitvijo primernega sistemskega pristopa k 

zagotavljanju kakovosti in z občasnim preverjanjem s pomočjo presoj. Proizvodi 

nastajajo v procesu in le, če bo proces kakovosten, bo kakovosten tudi njegov izhod. S 

tem razlogom je smiselno kontrolirati tudi proces, pri čemer so lahko v pomoč 

statistična orodja in metode. 

V diplomski nalogi je analiziran sistem zagotavljanja kakovosti v podjetju TCG 

Unitech Lth-ol, na podlagi primerjav s teoretičnim izhodiščem so ugotovljene vrzeli 

trenutnega stanja sistema in predlagane moţne rešitve za njihovo odpravo. 

Ugotovljeno je bilo, da vsebine poslovnika kakovosti niso dostopne vsem 

zaposlenim. Moj predlog za odpravo te vrzeli je razdelitev vsebin poslovnika kakovosti 

med zaposlene in preverjanje znanja le-teh na vsaki dve leti. 

Kot vsako proizvodno podjetje ima tudi obravnavano visoke stroške kakovosti. 

Predlog za odpravo problema je povečanje vlaganja v preventivne dejavnosti, pri čemer 

bi moralo podjetje najprej s pomočjo strokovnjakov določiti optimalno točko, v kateri je 

seštevek vseh stroškov minimalen. 

Potrdim lahko, da je za nadzor in kalibracijo merilne opreme v podjetju 

zaposlenega premalo usposobljenega kadra. Poleg tega se je še izkazalo, da v podjetju 

ni ustrezne merilne opreme za kalibracijo nekaterih kontrolnih, merilnih in preizkusnih 

pripomočkov. Predlagan je nakup ustrezne merilne opreme, usposabljanje zaposlenih in 

razmislek o zaposlitvi dodatne osebe. 

Število neskladnih izdelkov bi bilo verjetno manjše, če bi vhodna kontrola 

preverjala gostoto aluminijevih zlitin, vsekakor pa bi poznali vzroke za pojav nekaterih 

napak na izdelkih. Predlagam uporabo preproste metode za preverjanje gostote 

aluminija ţe v vhodni kontroli. 

V času recesije, ko proizvodni proces poteka v treh izmenah, je stalen nadzor nad 

proizvodnim procesom, ki ga opravlja kontrola livarne, zagotovljen. Predlagam 

prisotnost stalnega nadzora tudi, ko bo delo v proizvodnji spet potekalo v štirih 

izmenah. 

Potrdim lahko, da Q-inţenirji ne obvladujejo vseh nalog, ki so jih pred 

reorganizacijo sektorja zagotavljanja kakovosti opravljali delavci tehnologije kontrole. 

Ko so delavce tehnologije kontrole odpustili, v podjetju ni prišlo tudi do prenosa znanja. 
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Izkazalo se je tudi, da so Q-inţenirji preobremenjeni s svojimi obveznostmi. Predlagam 

povečanje števila Q-inţenirjev ter njihovo izobraţevanje in usposabljanje. 

Potrdim lahko tudi tezo, da v obravnavanem podjetju premalo pozornosti namenijo 

statističnemu spremljanju procesa. Program qs-STAT je nameščen le na delovnih 

postajah v merilnem laboratoriju, uporabljati pa ga znata le dva zaposlena. Posledično 

se pojavi problem nedostopnosti poročila omenjenega programa. Predlagam 

izobraţevanje zaposlenih, namestitev programa qs-STAT na več delovnih postajah in 

nakup aplikacije qs-STAT Web. 

Predlagani ukrepi bi po moji oceni prispevali k dvigu nivoja kakovosti proizvodnih 

procesov in proizvodov in s tem odprli pot k še konkurenčnejšemu poslovanju 

obravnavanega podjetja. 
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