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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava postopek uvedbe informacijskega sistema SAP na področju 

gospodarjenja s kemikalijami v podjetju Gorenje, d. d. Naloga je razdeljena na dva dela. V 

teoretičnem delu je opisano normativno področje ravnanja s kemikalijami in informacijski 

sistem SAP. V drugem delu naloge je prikazano stanje v podjetju na področju ravnanja s 

kemikalijami pred in po uvedbi modula EHS. Poudarek v drugem delu je na vsebinskem vidiku 

uvajanja modula, kjer sta predstavljena sistemski proces odobritve oz. zavrnitve uvedbe nove 

kemikalije v podjetje in proces kreiranja nove kemikalije v sistem SAP. 

 

Ključne besede: informacijski sistem SAP, modul EHS, gospodarjenje s kemikalijami, uvedba 

modula. 

 

SUMMARY 

My diploma thesis deals with the procedure of the imposition of the information system in the 

field of managment with chemicals in the company Gorenje. The diploma is divided into two 

parts. In the theoretical part, there are two fields exposed: a normative field of treatment with 

chemicals and an  information system SAP. The second part presents the situation of a tretament 

with chemicals before and after an imposition of a module EHS. The empasis of the second part 

is on the content of the module imposition where a systemic process of approval or rejection  

of an imposed new chemical in the company and the process of the creation of a new chemical 

in the system SAP is presented.   

 

Keywords: an information system SAP, a module EHS, managment with chemicals, an 

imposition of a module. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

V poslovnem svetu je postal eden ključnih dejavnikov uspešnosti skrb za varstvo okolja ter 

zdravje in varnost na delovnem mestu. Z vidika organizacije se omenjena področja dotikajo 

tako zaposlenih kot tudi vseh ostalih, ki so vključeni v proces poslovanja. Za odločanje k 

optimizaciji na omenejenih področjih vzpodbujajo podjetja predvsem izpolnjevanje naslednjih 

aktivnosti (Phillips, Pulliam Phillips and Pulliam 2014, 1-5): 

- izboljšanje javne podobe kot okolju in zdravju zaposlenih prijaznega podjetja; 

- izpolnjevanje zahtev s strani države in lokalne skupnosti; 

- optimiziranje stroškov na področjih varstva okolja ter področja zdravja in varnosti na 

delovnem mestu. 

Danes so v industriji vsakodnevno prisotne nevarne kemikalije. Novejši celostni pristopi k 

poznavanju »kemizma« družbe za razvoj okoljskega trajnostnega svetovnega gospodarstva 

vključuje celoten tok poteka življenjskega kroga kemikalij – od zibelke do ponora. Vključuje 

proizvajalce kemikalij, uporabnike v vseh procesih proizvajanja izdelkov, v katerih so 

uporabljene kemikalije in zavedanja končnih uporabnikov izdelkov. Odgovornost in zavedanje 

glede ustrezne uporabe kemikalij predstavlja temeljno usmeritev pri procesu obvladovanja 

uporabe nevarnih snovi (Čehić 2007, 3-4). 

Naraščajoče spoznanje o dejanskih in morebitnih škodljivih učinkih kemikalij na ljudi in okolje 

je spodbudilo države in politiko k omejitvi tveganj, ki jih povzroča uporaba kemikalij. V 

podjetjih se spodbujajo aktivnosti na področjih, ki bodo vključevala razvoj nadzorovalnega 

okvira in informacijskega sistema v zvezi s proizvodnjo, uvozom, izvozom, uporabo, 

transportom, skladiščenjem, koncentracijami, izpostavljenostjo in učinki kemikalij v različnih 

sistemih (Čehić 2007, 8). 

Podlogar in Gričar (2003, 5-6) navajata, da so globalizacija, potrebe po povezovanju geografsko 

razpršenih členih oskrbovalne verige, hitro prilagajanje zahtevam strank, zniževanje stroškov 

in lažji pregled nad delovanjem podjetja razlogi, zaradi katerih se vedno več podjetij odloča za 

implementacijo osrednjih celovitih informacijskih sistemov, med katerimi je vodilni celovit 

informacijski sistem SAP ERP.  

V zadnjih 30-ih letih je informacijski sistem SAP postal vodilni v zagotavljanju informacijskih 

poslovnih rešitev in programskih aplikacij za vse poslovne funkcije v podjetju ne glede na 

velikost in dejavnost podjetja. Uporablja se za reševanje poslovnih procesov na vseh področjih, 

s tem pa vpliva tudi na nadaljnjo enotno delovanje podjetja. Neprestano spreminjanje pogojev 
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delovanja in prizadevanj za rast podjetij pa prinaša potrebno dopolnjevanje in spreminjanje 

informacijskega sistema (Andreson idr. 2009, 30-32). 

Informacijski sistem SAP je sestavljen iz različnih modulov, ki so oblikovani tako, da v čim 

boljši meri izkoristijo zmogljivosti organizacije. Moduli povezujejo in oblikujejo posamezne 

korake v  avtomatizirane verige procesov, hkrati pa omogočajo in nadzorujejo pretok podatkov 

med oddelki in združujejo organizacijo z njihovimi kupci in dobavitelji. Tako ima vsak 

zaposleni hiter in enostaven dostop do podatkov, ki so ažurni in natančni. SAP omogoča, da 

lahko posamezno podjetje iz širokega nabora različnih modulov, ki pokrivajo različna področja 

in poslovne procese, izbere določene module, ki jih na osnovi internih potreb poveže v interni 

organizacijski sistem. Mogoče je izbrati med enkratnim uvajanjem ali pa postopnim uvajanjem 

posameznega programa (Podlogar in Gričar, 2003, 8). 

V diplomski nalogi bomo opisali proces implementacije modula EHS, ki v SAP-u pokriva 

področje ravnanja s kemikalijami, v že obstoječi poslovni informacijski sistem SAP v Skupini 

Gorenje. Obravnavano podjetje je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev bele tehnike za 

dom. Področji varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu sta zelo pomembni poslovni 

področji v podjetju, ki imata svetovalno, nadzorno, razvojno in operativno vlogo v celotni 

Skupini Gorenje. Zagotavljata učinkovito ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje pri delu v 

skladu s politiko podjetja (Gorenje, d. d., 2013).  

Za uvedbo modula EHS smo se v Gorenju odločili, ker se v podjetju uporablja veliko število 

različnih kemikalij. Zakonodaja, ki določa ravnanje z nevarnimi kemikalijami in kemikalijami 

nasploh, pa se vsakodnevno zaostruje. Zato je obstoječi sistem ravnanja z nevarnimi snovmi v 

podjetju, ki nima informacijske podpore, postal težko obvladljiv. Z uvedbo informacijske 

podpore s pomočjo modula EHS želimo optimizirati vse procese gospodarjenja z nevarnimi 

snovmi od uvajanja novih nevarnih snovi, do skladiščenja, transporta, ravnanja in upravljanja 

z nevarnimi snovmi skozi vse procese v proizvodnji gospodinjskih aparatov in s tem omogočiti 

sledljivost uporabe teh snovi v vseh fazah procesov proizvodnje. Z integracijo modula EHS 

bomo procese implementirali v informacijski sistem SAP, ki bo nato omogočal celoten pregled 

nad gospodarjenjem s kemikalijami in njihovo sledenje vzdolž celotne verige od dobave, 

skladiščenja, transporta, proizvodnje, do čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki. Tako se 

bodo zmanjšala tveganja s področij varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu ter požarne 

varnosti, ki so prisotna pri obstoječem sistemu ravnanja s kemikalijami. V implementacijo 

modula EHS v podjetju Gorenje, d. d., bodo zajeta področja varstva okolja, varnosti in zdravja 

pri delu, požarne varnosti, nabave, standardizacije in šifracije, tehnologije, razvoja in 

informatike. Proces gospodarjenja z nevarnimi snovmi se bo začel z definicijo posameznih 

postopkov in nato z implementacijo določenih komponent v že obstoječi SAP ERP. 
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1.2 Osnovne trditve, namen in cilji   

Z izbrano temo smo želeli analizirati in dokumentirati postopek implementacije novega  modula 

SAP, saj ta tema pri nas še ni bila raziskana in opisana. Poleg tega smo želeli zapisati postopek 

uvajanja modula zaradi potrebe po dokumentaciji s strani podjetja, saj je uvedba modula SAP 

EHS med novejšimi v sistemu SAP v Gorenju in je z vidika varstva okolja, varnosti in zdravja 

zaposlenih zelo pomembna. Zapisana dokumentacija bo namenjena tudi za kasnejšo podporo 

pri enotnem delovanju centralnega informacijskega sistema in bo v pomoč uporabnikom 

modula EHS, ki se srečujejo z nabavo in uporabo nevarnih kemikalij.  

Cilji, ki jih želim doseči z diplomsko nalogo: 

- predstaviti koncept gospodarjenja s kemikalijami – uvajanje novih kemikalij in ravnanje z 

že obstoječimi v podjetju; 

- opisati procese na področju varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, 

ki se bodo uvedli v SAP; 

- predstaviti podatke in dokumente, ki se bodo uporabljali na področju uvajanja in ravnanja 

z nevarnimi snovmi v modulu SAP EHS;  

- predstaviti proces uvajanja modula SAP EHS v obstoječi informacijski sistem v podjetju. 

Zaradi lažjega razumevanja vseh procesov bomo v diplomski nalogi opisali obstoječi sistem 

gospodarjenja s kemikalijami, nato pa še predvideni proces uvajanja novih kemikalij in novo 

vzpostavljen sistem upravljanja z obstoječimi kemikalijami. Nov sistem gospodarjenja s 

kemikalijami bo omogočal enoten in celosten pregled, ki bo elektronski, s tem pa bo 

zagotovljena tudi lažja dostopnost in ažurnost podatkov. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Diplomska naloga zajema dve poslovni področji v Gorenju – gospodarjenje s kemikalijami in 

področje informatike, zato bo naloga oz. raziskava poslovne narave. Ker smo opisovali 

implementacijo modula EHS informacijskega sistema SAP, smo uporabili: 

- deskriptivno metodo, s katero smo iz znanstvenih, strokovnih zapisov in zakonodajnih 

zahtev ter regulativ s področja gospodarjenja z nevarnimi kemikalijami opisali teorijo, 

pojme in ugotovljena dejstva, ki so pomembna za razumevanje postopka uvajanja modula; 

- metodo abstrakcije, s katero smo želeli izluščiti pomembne informacije pri obravnavi 

izpostavljenega problema; 

- deduktivno metodo, s katero smo iz splošnih dejstev zbrali konkretne in določene zaključke; 

- metodo kompilacije, s katero bomo povzemali spoznanja, stališča in sklepe ugotovljene 

skozi implementacijo modula EHS. 

Pri pisanju diplomske naloge se bomo posluževali dokumentacije, ki je na voljo na internem 

portalu podjetja Gorenje, d. d., in internih virov podjetja Espedia consulting, ki je svetovalno 
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podjetje na področju uvajanja informacijskega sistema SAP. Prav tako bomo podatke iskali s 

pomočjo interneta, v knjižnici in na že omenjenih delovnih mestih, ki jih zajema implementacija 

modula EHS. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Tako kompleksen informacijski sistem je težko implementirati hkrati z vsemi možnimi 

scenariji, zato bomo implementacijo izvedli najprej na področju Gorenja, d. d., in programih 

znotraj družbe, nato pa v drugih proizvodnih obratih izven Slovenije (Srbija, Češka).  

Ker je gospodarjenje s kemikalijami obširno področje, se bomo v diplomski nalogi osredotočili 

predvsem na implementacijo procesa nadzorovanega uvajanja novih kemikalij in obvladovanja 

obstoječih kemikalij, ki je prilagojen glede na zahteve predpisov in potreb Gorenja. Prav tako 

bomo v izdelavi naloge upoštevali vse relevantne predpise (slovenski in evropski) s področja 

ravnanja z nevarnimi kemikalijami. 

Pri uvajanju novega modula SAP EHS bodo sodelovale različne OE iz podjetja, in sicer Varstvo 

okolja in Varnost ter zdravje pri delu, kamor je vključena tudi požarna varnost. Sodelovali bodo 

tudi ključni udeleženci iz oddelkov, ki predstavljajo naročnike nove kemikalije, nabavni 

oddelek, ključni uporabniki iz oddelkov, ki so uporabniki nove kemikalije, oddelek šifracije in 

standardizacije ter oddelek informatike, ki bo poskrbel za pravilno implementacijo procesov in 

kasneje tudi pravilno delovanje v sistemu SAP. 

Ovira pri pisanju naloge bo opis tehnične rešitve implementacije, ki je poslovna skrivnost, tako 

da bo opis omenjenega vidika predstavljal določeno omejitev pri pisanju diplomske naloge. 

Zato sem bomo pri uvedbi osredotočili na vsebinski vidik rešitve. Prav tako predstavlja oviro 

tudi strokovno besedilo in besede, ki niso prevedene v slovenski jezik.  
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2 NORMATIVNI PREDPISI S PODROČJA RAVNANJA S KEMIKALIJAMI  

Nova zakonodaja EU o kemikalijah velja za vse gospodarske panoge, dejavne na področju 

kemikalij, po vsej dobavni verigi. Podjetja so v skladu z zakonodajo odgovorna za varnost 

kemikalij, ki jih dajejo na trg (European Chemicals Agency 2015a). 

Po evropski zakonodaji imajo pravice in obveznosti ne samo države članice, ampak tudi 

državljani in podjetja, za katera se nekatera pravila uporabljajo neposredno. Evropska 

zakonodaja je sestavni del pravnega sistema držav članic, ki so odgovorne zlasti za izvajanje in 

pravilno uporabo teh pravil (Evropska unija, 2016a).  

Cilje iz pogodb EU uresničujejo različni pravni akti. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Določeni 

se uporabljajo za vse države v EU, drugi pa samo za nekatere (Evropska unija 2016b): 

- Uredba je pravno zavezujoč akt in se mora v celoti uporabljati v vseh državah EU.  

- Direktiva je zakonodajni akt o določenem cilju, ki ga morajo doseči države EU, toda vsaka 

država sama sprejme svoje predpise o tem, kako bo cilj dosegla. 

V nadaljevanju bomo opisali uredbe, direktive in zakone, ki pokrivajo področja delovanja s 

kemikalijami in so ključni za razumevanje prometa in uporabe nevarnih snovi v podjetju. V 

primeru uvajanja modula EHS, ki pokriva področje nevarnih kemikalij, je potrebno poznati vse 

uredbe, direktive in zakone na različnih področjih, ki pokrivajo področje kemikalij. Le tako jih 

lahko vključimo v proces uvedbe novih procesov v sistem. V spodaj opisanih zakonodajnih 

dokumentih so opisani predpisi in postopki, katerih se morajo držati podjetja, ki imajo opravka 

s kemikalijami. Pri uvedbi modula EHS, katerega del pokriva področje gospodarjenja s 

kemikalijami, je zato poznavanje in razumevanje zakonskih predpisov zelo pomembno. 

2.1 Uredba REACH  

Je zakonodaja Evropske unije, ki je pričela veljati 1. 6. 2007. Obsega 845 strani in predstavlja 

sistem za vse kemikalije, ne le za tiste, ki so razvrščene kot nevarne. Zajema tudi kemikalije, 

ki se pojavljajo v pripravkih ali izdelkih. Podjetja, ki delujejo v Evropskem gospodarskem 

prostoru (EU, Islandija, Norveška, Lihtenštajn) in proizvajajo ali uvažajo letno eno tono ali več 

kemične snovi, morajo kemijske snovi registrirati v podatkovni zbirki REACH1, ki je angleški 

akronim za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. Zbirka zajema vse 

kemične snovi - v industrijskih procesih in ostale v vsakdanji rabi. Registrirati pa je potrebno 

vsako posamezno snov v kemijski zmesi (Tvoja Evropa 2016). 

Uredba REACH je bila sprejeta, da bi izboljšali varovanje človekovega zdravja in okolja pred 

tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem pospeševanju konkurenčnosti 

                                                      
1 REACH angl. Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals 
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kemijske industrije v EU. Uredba vzpodbuja tudi alternativne metode za oceno nevarnosti 

snovi, da bi zmanjšali število poskusov na živalih (Agencija Evropske unije 2013).  

Uredba zahteva obveščanje o varni uporabi snovi v dobavni verigi. Glavni inštrument za 

obveščanje po dobavni verigi s strani proizvajalcev ali uvoznikov kupcem predstavlja varnostni 

list, ki mora biti pripravljen v skladu s Prilogo uredbe II REACH (Kompetenčni center za kadre 

kemijske industrije 2016).  

V uredbi REACH je eden od postopkov avtorizacija kemikalije. Namen le-te je zagotoviti, da 

se tveganja, povezana s snovmi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ustrezno nadzorujejo in da se 

postopno zamenjajo z ustreznimi alternativami. Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC 

angl. Substance of very high concern), se po dvostopenjskem regulativnem postopku lahko 

vključijo v seznam za avtorizacijo in jih je potrebno avtorizirati. Te snovi se po določenem 

datumu ne smejo dajati v promet ali uporabljati, razen če se za določeno uporabo dodeli 

avtorizacija in se kemikalija izvzame iz prepovedi uporabe. Proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji 

uporabniki snovi s seznama lahko zaprosijo za avtorizacijo (European Chemicals Agency 

2015b). 

2.2 Uredbi GHS in CLP  

Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU leta 2009 

pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij t.i. 

GHS (angl. Glovally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals), ki pa 

sicer nastaja in se dopolnjuje že od leta 2001 ter je veljaven na globalnem nivoju. Določbe 

uredbe GHS so osnovno orodje uredbe REACH in pomenijo implementacijo idej trajnostnega 

razvoja.  

Na podlagi GHS je bila sprejeta uredba CLP (angl. Classification, Labeling and Packaging of 

hazardous chemicals), ki velja na področju EU. Prav tako kot GHS je tudi CLP osnovno orodje 

uredbe REACH in predstavlja princip o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter 

nevarnih kemikalij. Glavni cilj uredbe je ugotoviti, kakšne nevarne lastnosti ima neka 

kemikalija in dobljene informacije preko etikete ter varnostnega lista posredovati uporabniku 

in tako omogočiti zavestno, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo nevarnih kemikalij, 

predvsem na lokalnem in posledično tudi na globalnem nivoju. Z uvedbo uredbe CLP so se 

spremenili tudi piktogrami, ki so usklajeni z Globalno usklajenim sistemom ZN ter uvedli H- 

in P-stavki, ki so nadomestili R- in S-stavke (Urad RS za kemikalije 2016a). 
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2.2.1 GHS/CLP piktogrami za nevarnost  

So slike na etiketi in so sestavljene iz rdečega romba z belim ozadjem ter opozorilnih oznak, 

namenjenih zagotavljanju informacij o škodi, ki jo lahko določena snov povzroči zdravju ljudi 

ali okolju.  

Nevarne lastnosti - po uredbi GHS/CLP: 

 

Slika 1: GHS/CLP piktogrami 

Vir: MSDS Europe 2016. 

2.2.2 Stavki o nevarnosti ali H-stavki (angl. Hazard Statements) 

Predstavljajo besedilo glede razreda ali kategorije nevarnosti, ki opisuje vrsto nevarnosti, ki jo 

povzroča nevarna snov ali zmes, po potrebi tudi stopnjo nevarnosti. Po uvedbi GHS/CLP je 

bilo uvedenih 70 H- stavkov (MSDS Europe 2016).  
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2.2.3 Previdnostni stavki ali P-stavki (angl. Precautionary Statements) 

Predstavljajo besedilo, ki opisuje priporočene ukrepe za zmanjšanje ali preprečevanje 

negativnih učinkov, ki so posledica izpostavljenosti nevarni snovi ali zmesi zaradi njene 

uporabe ali odstranjevanja. Po uvedbi GHS/CLP je bilo uvedenih 135 P-stavkov. (MSDS 

Europe 2016). 

2.2.4 R- in S-stavki 

Nov sistem GHS/CLP je nadomestil star sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih 

snovi in pripravkov (direktiva o nevarnih snoveh DSD in direktiva o nevarnih pripravkih DPD), 

ki sta vključevala uporabo R- in S-stavkov za področje EU (Gospodarska zbornica Slovenije 

b.l.). 

H-stavki so nadomestili R-stavke (angl. Risk), ki jih je bilo 68. P-stavki so nadomestili S-stavke 

(angl. Safety), ki jih je bilo 73. R- in S-stavki so opozarjali na nevarnosti in previdnosti na 

področju uporabe kemikalij (Uprava RS za zaščito in reševanje 2014). 

Čeprav so R- in S-stavke nadomestili novi stavki, pa jih je potrebno pri vpisu kemikalije prav 

tako vnesti v sistem z VL. 

2.3 Uredba Stik z živili  

Namen vseh predpisov na področju stika z živili je zagotavljanje visoke stopnje zaščite zdravja 

ljudi in potrošnikov ter zagotavljanje učinkovitega delovanja notranjega trga EU za materiale, 

ki prihajajo v stik z živili. Uredba velja za evropski gospodarski prostor. 

Področje materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili je na nivoju EU urejeno s krovnima 

predpisoma – Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 10. 2004 o materialih in 

izdelkih, namenjenih za stik z živili in Uredbo Komisije o dobri proizvodni praksi za materiale 

in izdelke, namenjene za stik z živili z dne 22. 12. 2016. V Sloveniji pa to področje pokriva 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Poleg 

Zakona je v veljavi tudi Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, 

predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (Ministrstvo 

za zdravje 2016).  

Področje stika z živili ureja tudi interni predpis GOP 3-046 (Gorenje, d. d., 2012a), ki združuje 

vse postopke ravnanja z materiali, polizdelkov in izdelkov, namenjenih stiku z živili. Namen 

predpisa je opredeliti, poenotiti in uzakoniti izdajanje izjav o skladnosti za končne izdelke, ki 

vsebujejo polimere ter druge materiale, pridobivanje izjav in podporne dokumentacije za 

vhodne materiale in komponente, ki lahko pridejo v stik z živili.  
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2.4 Direktiva ROHS2 

Je direktiva, ki ureja uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. 

Direktivo v RS prenaša Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni 

in elektronski opremi. Direktiva ne pokriva neposredno področja ravnanja s kemikalijami, 

vendar je zelo pomembna za nadaljevanje uporabe modula EHS, saj bi z istim procesom uvajali 

tudi nevarne komponente (angl. Dangerous goods). Direktiva RoHS postavlja pravila, da 

proizvedeni aparati ne smejo vsebovati določenih nevarnih snovi oz. da proces izdelave 

komponent (primer kromanje polizdelkov) in aparatov ne vključuje nevarnih snovi (Urad RS 

za kemikalije 2016).  

2.5 Zakon o kemikalijah s podzakonskimi akti 

Zakon ureja promet s kemikalijami, določa ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred 

škodljivimi učinki kemikalij. Predpisuje obveznosti in postopke, ki jih morajo izpolnjevati 

pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo kemikalije, z njimi opravljajo 

promet ali jih uporabljajo (ZKem-UPB1, 1999).  

V nadaljevanju so opisani pojmi in definicije iz Zakona o kemikalijah, 2. člen:  

Kemikalije so snovi in pripravki (kemične snovi in njihovi izdelki), ki jih definira zakon o 

kemikalijah (2. člen, točka 1.). Kemikalije v podjetju definiramo kot zmesi, ki so grajene iz 

posameznih snovi. 

Snovi so kemični elementi ali njihove spojine v naravnem stanju ali pridobljeni v proizvodnem 

procesu, vključno z dodatki, ki so nujni za vzdrževanje njihove stabilnosti ter z nečistočami, ki 

so neizogibno prisotne zaradi uporabljenega postopka pridobivanja. Pojem vključuje tudi 

polimerne snovi in tiste raztopine snovi, pri katerih bi odstranitev topila povzročila kemično 

spremembo snovi ali vplivala na njeno obstojnost (ZKem-UPB1 1999, 2. člen točka 2).   

Nevarne kemikalije so snovi in pripravki, ki imajo vsaj eno od nevarnih lastnosti iz 10. točke 

2. člena Zakona o kemikalijah: eksplozivne kemikalije, oksidativne, zelo lahko vnetljive, lahko 

vnetljive, zelo strupene, strupene, zdravju škodljive, jedke, dražilne, kemikalije, ki lahko 

povzročajo preobčutljivost, rakotvorne, mutagene, kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje 

in okolju nevarne kemikalije (ZKem-UPB1 1999, 2. člen točka 10). 

                                                      

2 RoHS je direktiva 2011/65/EC Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih 

nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Uradni list RS, št. 102/2012. 
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Življenjski krog kemikalije je ves proces, ki zajema predhodne raziskave, proizvodnjo, promet, 

uporabo, ravnanje z ostanki in embalažo in njihovo varno odstranjevanje (ZKem-UPB1 1999, 2. 

člen točka 17). 

Ravnanje s kemikalijami je vsaka aktivnost, pri kateri lahko pride delavec v stik s kemikalijo v 

odprti embalaži (ZKem-UPB1 1999, 2. člen točka 23). 

Številka CAS je karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical 

Abstract Service (ZKem-UPB1 1999, 2. člen točka 14). 

2.6 CECED 

Je neobvezno združenje, ki zastopa interese evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov. 

Gorenje, d. d., je neposredni član že od leta 1998 in sodeluje v več produktnih in tematskih 

delovnih skupinah. Člani so pri razvoju, proizvajanju, distribuciji in servisiranju svojih 

proizvodov zavezani k zmanjševanju vplivov na okolje in zdravje ljudi skozi vse faze 

življenjskega cikla proizvoda. Ta zaveza se odraža z zmanjšano uporabo naravnih virov in 

zmanjšanju odpadkov ter onesnaževanja. Poleg področja odpadkov se CECED3 osredotoča tudi 

na okoljsko politiko in zakonodajo EU, ki se nanaša na kemikalije in snovi, kakovost zraka, 

surovine, učinkovitost virov in trajnostne proizvodnje in potrošnje. 

CECED skrbno spremlja razvoj evropske politike in zakonodajnih predlogov na različnih 

področjih, povezanih s kemikalijami in materiali, ki se uporabljajo v gospodinjskih aparatih. 

Trenutno to vključuje direktivo RoHS, regulativo REACH, hladne pline, materiale, primerne 

za kontakt s hrano, biocidno regulativo in nanomateriale. 

Poleg omenjenega je CECED aktivna pri ustvarjanju konstruktivne razprave glede prisotnosti 

kemikalij v aparatih in njihovem nadaljnjem učinku pri odstranitvi le-teh in se zavzema za 

izgradnjo evropske politike, ki temelji na znanstvenih dokazih in socialno-ekonomskih učinkih 

za zagotovitev pravne varnosti za industrijo ter omogoča podjetjem dovolj časa za izvedbo 

potrebnih aktivnosti brez ogrožanja neprekinjenega poslovanja (Pavlič in Meža 2015). 

2.7 Številka CAS 

CAS (Chemical Abstract Service) je oddelek ameriškega kemijskega društva, ki vsaki 

kemikaliji, ki je kdaj opisana v literaturi, dodeli enoznačni številčni identifikator - številko CAS. 

Številka CAS je enoznačen, nezamenljiv številčni identifikator, ki se uporablja za označbo 

kemijskih snovi. Sestavljena je iz števk, ki jih je lahko do deset in so z vezaji razdeljene na tri 

dele. Številka CAS sama nima posebnega kemijskega pomena, vendar pa zagotavlja 

nedvoumno opredelitev kemijske ali molekularne snovi v primeru, ko obstaja več možnosti 

                                                      
3 CECED angl. The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers 
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sistematičnih, generičnih, lastniških ali trivialnih imen kemikalije. Uporablja se v javnih in 

zasebnih bazah podatkov kot tudi v različnih seznamih kemijskih snovi (A division of the 

Amrican chemical society 2016). 

2.8 Izjave 

Izjave so dokumenti, ki izhajajo iz opisanih direktiv, uredb in zakonov ali pa jih zahtevajo 

predpisi, standardi ali kupci. V primeru obstoja katerekoli izjave za posamezno kemikalijo jih 

je potrebno pripeti v SAP v dokument Odobritev oz. Prepoved uvedbe nove kemikalije 

(Gorenje, d. d., 2016a).  

2.8.1 Varnostni list 

Izhaja iz uredbe REACH in je obvezen dokument, ki vsebuje varnostne podatke o določeni 

kemikaliji. Je kot izkaznica kemikalije in vsebuje podatke o njenih nevarnih lastnostih, ukrepih 

ob primeru požara, podatke o nevarnosti za zdravje, postopek o skladiščenju in ravnanju s 

kemikalijo. Namenjen je za obveščanje oseb, ki prihajajo v stik s kemikalijo na delovnem 

mestu. Zakonodaja EU zahteva, da so na varnostnem listu za vsako snov navedeni H-stavki, P-

stavki in nevarnostni (GHS) simboli (Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju 

nevarnih snovi 2005). 

2.8.2 Izjava SVHC 

Izhaja iz REACH-a in je izjava distributerja kemikalije, da kemikalija ne vsebuje snovi, ki 

povzročajo veliko zaskrbljenost – snovi SVHC (Gorenje, d. d., 2016). 

2.8.3 Izjava o primernosti kemikalije za stik z živili 

Pripravi jo distributer kemikalije. Zahteve o primernosti materialov za stik z živili pokrivajo 

embalažne materiale, stroje, opremo, posodo, gospodinjske aparate, ki vsebujejo različne vrste 

materialov (Gorenje, d. d., 2016a).  

2.8.4 Izjava RoHS  

Pripravi distributer kemikalije za omejevanje uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski 

opremi. Z izjavo dobavitelj potrdi, da je dobavljen material skladen z Direktivo RoHS 2. Lahko 

vsebuje tudi izjeme oz. materiale zapisane v tabeli po Direktivi RoHS (Gorenje, d. d., 2014). 
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2.8.5 Izjava REACH 

Je izjava distributerja kemikalije, da so vse snovi, ki jih vsebuje kemikalija, registrirane kot to 

določa Uredba REACH (Gorenje, d. d., 2016a). 

2.8.6 Izjava o skladnosti embalaže 

Je izjava distributerja, da bo embalaža, izdelana iz obravnavane kemikalije, izpolnjevala 

zahteve za izpolnitev le-te izjave  iz 8. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 

embalažo (Gorenje, d. d., 2016a). 

2.8.7 Poročilo o kemijski varnosti – scenarij izpostavljenosti 

Je dokumentacija o oceni kemijske varnosti za snov registracijskega zavezanca, ki je zahtevano 

po uredbi REACH, kadar je proizvodnja ali uvoz kemikalije enak ali večji od 10 ton na leto in 

je kemikalija razvrščena kot nevarna. To je nabor pogojev, ki opisujejo, kako se snov proizvede 

ali uporablja in kako proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik nadzoruje ali priporoča 

nadzor izpostavljenosti ljudi in okolja. Sporočajo se v obliki prilog k VL (Gorenje, d. d., 2016a). 

2.8.8 Tehnični dokument 

Je dokument, ki ga izda proizvajalec, uvoznik ali distributer. Vsebuje informacije, ki nudijo 

uporabniku kemikalije vse za pravilno in varno uporabno kemikalije (Gorenje, d. d., 2016a). 

2.8.9 Izjava o ne-vsebnosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov – PAH 

Je dokument, ki ga izda proizvajalec, uvoznik ali distributer, da kemikalija ne vsebuje PAH 

(Gorenje, d. d., 2016a). 
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3 OPIS TRENUTNEGA STANJA GOSPODARJENJA S KEMIKALIJAMI V 

PODJETJU  

3.1 Predstavitev podjetja 

Gorenje, d. d., Velenje je matična družba Skupine Gorenje, ki jo sestavlja 81 podjetij v Sloveniji 

in v tujini. Osnovna dejavnost družbe predstavlja razvoj, proizvodnja in prodaja bele tehnike in 

je izrazito izvozno usmerjena na zahtevne tuje trge. Organizacijska enota Varstvo okolja ter 

varnost in zdravje pri delu je za celotno Gorenje, d. d., organizirana in vodena centralno in ima 

svetovalno, nadzorno, razvojno in operativno vlogo v celotni Skupini Gorenje. Organizacijska 

enota je razdeljena na naslednja področja dela:  

- varstvo okolja,  

- centralna čistilna naprava,  

- varnost in zdravje pri delu ter 

- požarna varnost. 

Podjetje deluje v skladu z načelom, da je skrb za zdrav in varen življenjski prostor temeljni 

pogoj za razvoj in usmerjanje dejavnosti podjetja. Varstvo okolja je hkrati ena osnovnih pravic, 

dolžnost in odgovornosti vseh zaposlenih in se obravnava kot sestavni del vodenja podjetja. 

Politika ravnanja z okoljem je sestavni del politike podjetja in organizacijske kulture. V politiki 

podjetja je napisano tudi, da se bo varstvo okolja ob upoštevanju okoljevarstvenih predpisov 

vključevalo v razvojno strategijo z namenom, da se nenehno zmanjšujejo negativni vplivi na 

okolje. Načrtovali in izdelovali se bodo aparati v skladu z zahtevami okoljskega dizajniranja, 

ki bo obsegal celoten življenjski cikel proizvoda - od razvoja, izdelave, uporabe in ravnanja po 

izteku življenjske dobe. Pri proizvodnji se bodo uporabljali materiali in komponente, ki bodo 

ustrezali najzahtevnejšim standardom, prav tako pa se bo skrbelo za zmanjšanje količin nastalih 

odpadkov in za racionalno rabo energentov (Fidej 2015).  

3.2 Sistem ravnanja z okoljem  

V podjetju je vzpostavljen Sistem ravnanja z okoljem - SRO, ki temelji na mednarodnem 

standardu ISO 14001 ter na uredbi EMAS4, ki na sistematičen način postavljata zahteve po 

uspešnem vodenju podjetja z vidika varovanja okolja in definirata potrebno dokumentacijo. 

Sistem omogoča organizaciji, da določa politiko do okolja in vzpostavi ter vzdržuje postopke, 

s katerimi organizacija dosega cilje in naloge. Prav tako omogoča, da se v podjetju doseže  

izpolnjevanje zastavljenih nalog in da se z rezultati dokazuje zainteresiranim strankam ter tako 

napreduje v lastnem razvoju. Tudi gospodarjenje s kemikalijam je del tega sistema. 

                                                      
4 EMAS angl. ECO-Management and Audit Scheme; Sistem EU za okoljevarnstveno vodenje 

organizacij 
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Cilj SRO je doseči in izkazovati ustrezen odnos do okolja z obvladovanjem svoje dejavnosti, 

del te dejavnosti je gospodarjenje s kemikalijami in obvladovanjem proizvodnje izdelkov ter 

storitev.  Namen SRO pa je nenehna izboljšava okolja in razvoj ekonomske politike ter drugih 

zahtev, ki vzpodbujajo nenehno delovanje varstva okolja. 

Sistem varnosti in zdravja pri delu temelji na mednarodnem standardu OHSAS 18001, ki določa 

zahteve za sistem varnosti in zdravja pri delu. Poglavitna naloga sistema vodenja varnosti in 

zdravja pri delu je obvladovanje tveganj varnosti in zdravja pri delu ter izboljševanje 

učinkovitosti zastavljenih ukrepov (Gorenje, d. d., 2016b). 

3.3 Kemikalije v podjetju  

V podjetju je potrebno upoštevati vse predpise. Interno se v podjetju uporabljajo organizacijski 

predpisi, imenovani GOP-i. To so interni normativni dokumenti, ki urejajo načine povezovanja 

delnih nalog oz. operacij v logičen delovni proces, vzpostavljajo odnose med organizacijskimi 

enotami, oblikujejo postopke ter izbiro organizacijskih sredstev. Organizacijski predpis je 

potrebno izdelati, kadar je potrebno na enoten in organiziran način določiti procese dela za več 

organizacijskih enot, opredeliti pomembna pravila obnašanja v podjetju ali opredeliti dejavnost 

OE (Gorenje, d. d., 2016b). 

Interni predpis (GOP 3-035), ki je veljal pred uvedbo EHS modula, je urejal odobritev oz. 

prepoved uvedbe nove kemikalije in določal odgovornosti ter način obvladovanja kemikalij, ki 

se uporabljajo v podjetju. Namen predpisa je bil opredeliti, poenotiti in interno uzakoniti proces 

uvajanja nove kemikalije. Omogočal je varno in zdravo delo pri ravnanju s kemikalijami ter 

preprečevanje onesnaževanja okolja pri uporabi kemikalij (Gorenje, d. d., 2016b). 

Varnostni list  je zbir potrebnih informacij, ki služi varovanju zdravja človeka in okolja ter 

varnosti in zdravja na delovnem mestu. V Gorenju predstavlja listino, na kateri temelji večina 

informacij o kemikalijah in s tem tudi nadaljnjih aktivnosti obvladovanja kemikalij v podjetju. 

Varnostni list mora biti izdelan v skladu s prilogo � Uredbe REACH (Gorenje, d. d., 2016a). 

Varnostni list vsebuje naslednje podatke o kemikaliji: 

- identifikacija  snovi/pripravka in družbe/podjetja,   

- ugotovitve o nevarnih lastnostih,  

- sestava/informacije o sestavinah, 

- ukrepi prve pomoči, 

- ukrepi ob požaru,  

- ukrepi ob nezgodnih izpustih,  

- ravnanje in skladiščenje,  

- nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita,  

- fizikalne in kemijske lastnosti,  
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- obstojnost in reaktivnost,  

- toksikološke informacije,  

- ekološke informacije,  

- smernice odstranjevanja,  

- transportne informacije,  

- zakonsko predpisane informacije in 

- druge informacije.  

 

Izjavo o primernosti kemikalije za stik z živili pripravi proizvajalec kemikalije. Z njo 

zagotavlja, da kemikalija, na katero se izjava nanaša, v normalnih oz. predvidljivih pogojih 

uporabe ne prihaja v živila v količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, povzročile 

nesprejemljivo spremembo v sestavi živil ali poslabšale njihove organoleprične lastnosti. To so 

lastnosti, ki se ugotovijo oz. določijo z vidom, okusom, otipom in vonjem (Gorenje, d. d., 

2016a). 

3.4 Pregled stanja gospodarjenja s kemikalijami po OE pred uvedbo modula EHS 

V nadaljevanju bodo opisani oddelke, ki so vključeni in bodo tudi v prihodnje povezani s 

procesom uvajanja nove kemikalije. 

3.4.1 Tehnologije, razvojni oddelki in laboratoriji 

V fazi razvoja in konstruiranja novih aparatov je potrebno upoštevati dejavnike, ki imajo 

največji vpliv na okolje ter varnost in zdravje pri delu. Aparati morajo skozi celoten življenjski 

cikel delovati v okviru nizke porabe energije, ekološke neoporečnosti vgrajenih materialov, 

zmožnosti reciklaže vseh sestavnih delov po končani življenjski dobi, preprostega čiščenja in 

upravljanja aparatov, upoštevanja dogovorov CECED-a ter varnega delovanja proizvodov. 

Izbira tehnoloških postopkov je ključna dejavnost v podjetju, katere direktna posledica je obseg 

obremenjevanja okolja oz. zagotavljanje osnov za zdravo ter varno delo. Pri uvajanju novih 

tehnoloških postopkov se zato upoštevajo najnovejša okoljska spoznanja, ki zadevajo 

posamezne vrste tehnologij, hkrati pa se izbirajo postopki in materiali, ki so čimbolj varni za 

človeka. Pozitivna ocena vplivov na okolje in sprejemljiva ocena tveganja sta pogoj za uvedbo 

tehnološkega postopka. Laboratoriji bodo v našem primeru izključeni iz opisanega modula EHS 

SAP (Gorenje, d. d., 2016b). 
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3.4.2 Proizvodni obrati 

V proizvodnih obratih velja, da morajo pri ravnanju s kemikalijami vsi uporabniki zagotoviti, 

da pri uporabi in ravnanju s kemikalijami ne ogrožajo svojega in življenja drugih ter ne 

povzročajo škodljivih učinkov na človeka in okolje (Zakon o kemikalijah, 7. člen).  

Pri delu s kemikalijami morajo delavci uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, predpisana v   

pripravljenem obrazcu, ki se imenuje Kemikalija - izvleček iz varnostnega lista. Obrazec 

pripravi varnostni inženir in vsebuje vse podatke o kemikaliji, ki so pridobljeni z varnostnega 

lista. Obrazec je hkrati navodilo za varno delo in opisuje način ravnanja s kemikalijami. 

Navodila za vsako kemikalijo se nahajajo na delovnih mestih, kjer se  kemikalije uporabljajo. 

Koordinator za varnost in zdravje pri delu skrbi, da so navodila vedno aktualna glede na 

ustrezne varnostne liste (Gorenje, d. d., 2016b). 

3.4.3 Nabava  

Nabava organizira in izvaja informiranje ter preverjanje dobaviteljev s področja varstva okolja. 

Na področju nabave kemikalij se ustreznost dobavitelja preveri tudi na segmentu vplivov na 

človeka in okolje ter primernosti za stik z živili, ki pa so opredeljeni kot možni izključitveni 

dejavniki. Neprestano se preverja tudi skladnost dobavljenih materialov z zahtevami Uredb 

REACH in direktiv RoHS. V primeru, da materiali ne izpolnjujejo teh zahtev, jih v Gorenju ne 

uporabljajo.  

Naročilo osebne varovalne opreme se izvede na osnovi veljavnih organizacijskih predpisov s 

področja varnega in zdravega dela ter poslovanja Gorenja (Gorenje, d. d., 2016b). 

Nabava nevarnih kemikalij poteka po postopku Odobritve oz. prepovedi nove kemikalije, ki bo 

opisana v nadaljevanju te naloge. 

3.4.4 Skladišča in skladiščenje kemikalij 

Nevarne snovi se skladiščijo v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za 

skladiščenje nevarnih kemikalij, z Zakonom o kemikalijah, Zakonom o varstvu okolja ter 

Navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in v skladu z varnostnimi listinami. V primeru 

skladiščenja vnetljivih kemikalij je potrebno upoštevati tudi Požarni red (Denis Štemberger, 

intervju z avtorjem, 15. julij 2016). 

Kemikalije in vzorci kemikalij se skladiščijo v skladišču lakov, kemikalij in vnetljivih snovi ter 

v skladiščih, ki imajo pridobljeno uporabno dovoljenje za skladiščenje le-teh (Gorenje, d. d., 

2012b). 
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Navodila za skladiščenje lakov, kemikalij in vnetljivih snovi predpisujejo, kako in na kakšen 

način se opravlja pravilno in varno delo. V skladišču se sprejema in izdaja vsebina snovi, ki se 

v skladišču skladišči. Delavci morajo biti seznanjeni z navodilom za delo, ki predpisuje tudi 

seznanjenost in usposobljenost z organizacijskimi predpisi, standardi in ostalimi navodili. Pri 

vseh nevarnih snoveh je prevoz in skladiščenje dovoljeno samo v originalni embalaži 

dobavitelja. Način transporta in skladiščenje je odvisno od vrste snovi, ki se prevaža, in 

embalaže, v kateri se snov nahaja: jeklenke, kovinski sodi 200 l, plastični sodi 200-250 l, 

kovinski in plastični sodi 20-25 kg, vreče, škatle in »big-bag« embalaža (Gorenje, d. d., 2006). 

3.4.5 Varstvo okolja ter varnost in zdravje pri delu 

VO in VZD je za celotno Gorenje, d. d., organizirano in vodeno centralno ter ima svetovalno, 

nadzorno, razvojno in operativno vlogo v celotni Skupini Gorenje.  

Politika VO in VZD obsega celoten učinek ravnanja z okoljem ter varnega in zdravega dela. 

Določa tudi celovite cilje organizacije na področju VO in VZD in zavezanost za izboljšanje 

učinkov izvajanja. Je okvir za okvirne in izvedbene cilje (Gorenje, d. d., 2016b). 

Zaposleni v VO in VZD so zadolženi tudi za vključevanje varstva delovnega in širšega okolja 

v razvojno strategijo podjetja, v operativne načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci, 

izvajalci in roki z namenom, da zaposlenim omogočajo varno in zdravo izpolnjevanje delovnih 

nalog ob nenehnem zmanjševanju tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar ter 

zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Zaposleni v VO in VZD so dolžni spremljati 

kazalce stanja delovnega okolja in okoljskih vidikov ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepati, 

izboljševati stanje okolja ob upoštevanju predpisov, načrtovati in uvajati nove tehnologije in 

proizvode v skladu z načeli VO ter nenehno iskati možnosti za izboljšavo  delovnih pogojev. 

Poleg naštetega načrtujejo tudi uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najzahtevnejšim 

okoljskim standardom skozi celoten življenjski cikel proizvoda in skrbijo za zmanjšanje količin 

nastalih odpadkov ter izobražujejo in ozaveščajo zaposlene o odgovornosti do okolja in 

obveščajo javnost o dosežkih na področju VO in VZD. 

VO je odgovorno tudi za prepoznavanje, vrednotenje in obnavljanje podatkov o okoljskih 

vidikih. Zadolženo je za ozaveščanje o ravnanju z okoljem v podjetju, izdelovanju programov 

za usposabljanje ter za poučevanje in usposabljanje za varno delo z nevarnimi kemikalijami. 

 VZD je odgovorno za prepoznavanje, ocenjevanje in obvladovanje dejavnikov tveganja, ki 

nastajajo v podjetju.  

Hkrati pa obe opisani OE spremljata razvojne trende v zakonodaji in drugih zahtevah s področja 

varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu ter skrbita za preučevanje in vključitev teh zahtev 

v sistem ravnanja z okoljem ter VZD. Dopolnjujeta in vodita tudi evidenco zakonov in drugih 

zahtev, obveščata o novostih ter spremembah okoljske zakonodaje, preverjata ustreznost 
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okoljskih vidikov glede na spremembe zakonodaj ter hranita dokumente pristojnih 

inšpekcijskih služb, pogodb, pooblastil in dovoljenj (Gorenje, d. d., 2016b). 

3.5 Proces odobritve oz. prepovedi uvedbe novih kemikalij pred uvedbo modula EHS 

V proces kreiranja materiala oz. kemikalije v SAP je vpleteno več ljudi z različnih področij. 

Sam proces odobritve ni informacijsko podprt in poteka po dogovorjenem postopku preko 

elektronske pošte.  

 

Slika 2: Proces odobritve in naročanja novih kemikalij pred uvedbo modula EHS 
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Proces naročanja nove kemikalije in proces odobritve nove kemikalije je pred uvedbo novega 

modula potekalo po naslednjem procesu (Gorenje, d. d., 2016a): 

1. Delavci OE, ki uvajajo novo kemikalijo (s področja tehnologije, vzdrževanja, servisa, 

logistike, prototipne,…), naročijo preko e-pošte le-to pri odgovornem delavcu oz. referentu 

Nabave za ustrezno panogo na osnovi dokumenta Naročilo nabavi-uvozu. Na dokumentu 

opredelijo poleg podatkov, ki jih ta zahteva, še namen uporabe naročene kemikalije. 

2. Nabavni oddelek oz. referent pridobi od proizvajalca oz. uvoznika varnostni list, izjavi 

REACH in SVHC ter izjavo RoHS za kemikalije, ki se vgradijo v produkt. Na zahtevo VO je 

potrebno pridobiti tudi Izjavo o primernosti kemikalije za stik z živili. Pridobljene dokumente 

skupaj v dokumentom Naročilo nabavi-uvozu pošlje preko e-pošte v VO. 

3. Odgovorni delavec v VO prispele dokumente pregleda in pripravi dokument Odobritev oz. 

Prepoved uvedbe nove kemikalije. Kemikalija se oceni z vidika varstva okolja, odstranjevanja 

odpadkov, transporta, skladiščenja. Nato se izpolnjen in podpisan zahtevek preko e-pošte pošlje 

na oddelek Zdravje pri delu. Po potrebi se pošlje tudi priloga zaradi podrobnejše obrazložitve. 

4. Odgovorni delavec VZD izpolni preostali del dokumenta Odobritev oz. Prepoved uvedbe 

nove kemikalije. Prav tako se po potrebi pripravi in pošlje tudi priloga k dokumentu zaradi 

podrobnejše obrazložitve. Preko e-pošte se pošlje izvod dokumenta in priloge: 

- delavcu, ki uvaja kemikalijo, 

- referentu nabave, 

- ustreznemu skladiščniku in 

- odgovornemu delavcu VO. 

5. Referent nabave lahko naroči novo kemikalijo le, ko sta uporabo nove kemikalije v 

dokumentu Odobritev oz. Prepoved uvedbe nove kemikalije odobrila odgovorna delavca VO  

in VZD. V primeru vnosa ali uvoza nevarne kemikalije mora prejeti najprej tudi obvestilo o 

vpisu v nacionalni seznam kemikalij s podeljeno sporočilno številko, ki ga na pisno zahtevo 

VO izda Urad za kemikalije RS. 

6. Po dobavi, preizkušanju in testiranju nove kemikalije oz. vzorca mora naročnik nove 

kemikalije na dokumentu Odobritev oz. Prepoved nove kemikalije potrditi uporabo le-te in 

dokument preko e-pošte poslati na VO, VZD in ustreznemu skladiščniku. 

Postopek odobritev je potrebno ponoviti tudi v primeru spremembe novega poslovnega 

partnerja ali v primeru spremembe trgovskega naziva kemikalije. V tem primeru se pošlje na 

VO in VZD le nov varnostni list. Materiali, ki so kemikalije, v SAP-u nimajo posebnega 

indikatorja ali označbe, ki jih določa kot kemikalijo. Prav tako pri kreiranju šifre materiala v 

sistemu SAP nimajo posebnih polj, ki bi označevala material kot kemikalijo. 
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4 POSLOVNO-INFORMACIJSKI SISTEM SAP 

Pri uvajanju novega modula EHS v obstoječi informacijski sistem SAP je ključno poznavanje 

zgradbe in razumevanje delovanja sistema. Tako se lahko poslovni procesi v podjetju 

prilagodijo glede na standardne rešitve SAP in hkrati glede na zahteve strokovnega področja v 

podjetju. Predvsem pa se procesi lahko prilagodijo glede na zakone in predpise, ki urejajo 

področje gospodarjenja z nevarnimi kemikalijami. Tehnično poznavanje IS omogoča v 

prihodnosti lažje, hitrejše in učinkovitejše spremembe, prilagoditve in razvoj modula SAP EHS, 

saj se področje nevarnih kemikalij nenehno spreminja oz. dopolnjuje in tako zahteva 

spremembe tudi v poslovnih in informacijskih procesih podjetja. Zaradi velikosti 

informacijskega sistema in posledično velike količine informacij smo v nadaljevanju izluščili 

za nalogo pomembne informacije o delovanju SAP-a. 

4.1  Zgradba in delovanje SAP ERP 

SAP ERP je vodilni poslovno-informacijski sistem na področju aplikacijske programske 

opreme. Je integriran programski sistem ERP, kar pomeni, da vsa poslovna področja, ki so 

razdeljena v module, spadajo v en skupen osrednji informacijski sistem (Agrawal, 2010, 21-

22). 

Explore SAP Solutions (2016) navaja standardne rešitve SAP, ki so razdeljene na različna 

področja industrijskih sektorjev glede na:  

- Poslovno področje (angl. Solutions by line of business), (proizvodnja, finance, prodaja, 

marketing itd.). V to področje spadajo standardni moduli, uvedeni v Gorenje, d. d.; 

- panogo podjetja (angl. Solutions by industry), (visoka tehnologija, farmacija, avtomobilska 

industrija, bančništvo itd.); 

- produkte podjetja (angl. Product categories), (upravljanje podjetja, finančno upravljanje, 

upravljanje s človeškim kapitalom itd.); 

- platforme in tehnologijo (angl. Platform and Technology Soultions), (varnost, upravljanje 

IT-ja, analitična tehnologija itd.) in 

- ključne rešitve (angl. Solution Spotlights), (mobilna tehnologija, delovanje v oblaku, 

poslovna omrežja itd.). 

ERP je poslovno usmerjen informacijski sistem za načrtovanje virov podjetja, ki avtomatizira 

in združi vse module SAP v enoten sistem. Gre za koncept planiranja, izvrševanja, organiziranja 

in poročanja med mrežo poslovnih funkcijskih enot, združen v enotno bazo podatkov. Omogoča 

vpogled v ključne kazalnike uspešnosti (KPI5) v realnem času in zagotavlja optimalne možnosti 

načrtovanja, razporejanja virov in ustvarjanja dodane vrednosti tako same organizacije kot tudi 

z njo povezanih poslovnih partnerjev. Za upravljanje različnih poslovnih funkcij podjetja je 

                                                      
5 KPI angl. Key Performance Indicator 
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potrebno sistem prilagoditi poslovanju posameznega podjetja. ERP podpira vse temeljne 

poslovne procese in funkcije s področja financ in »kontrolinga«, prodaje in distribucije, 

planiranja in proizvodnje, nabave in logistike, upravljanja človeškega kapitala in mnogih drugih 

korporativnih področij (Agrawal, 2010, 21-23). 

Skozi čas je SAP pridobil izraz standardna poslovna programska oprema na področju 

informacijskih sistemov. SAP ponuja standardno uporabo sistema in hkrati fleksibilnost glede 

zahtev vsakega podjetja posebej. SAP podpira več kot 25 različnih tehničnih modulov, 

funkcionalnih modulov, poslovnih modulov in tehnično-funkcionalnih modulov (Boeder in  

Groene, 2005).  

4.1.1 Tehnična arhitektura SAP-a 

Arhitektura SAP ERP temelji na treh plasteh modela strežnik/odjemalec: 

- predstavitveni nivo (angl. Presentation layer), 

- aplikacijski nivo (angl. Application layer) in 

- podatkovni nivo (angl. Database layer). 

 

  

Slika 3: Predstavitev SAP R/3 arhitekture 

 Vir: SAP ABAP – HR 2011. 

V primerih podjetij s proizvodnjo in v velikih sistemih je trislojna klient/strežnik konfiguracija 

fizično ločena in teče na treh lokacijsko ločenih skupinah računalnikov. V manjših sistemih sta 

Predstavitveni nivo 

Aplikacijski nivo 

Podatkovni nivo 
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ločena predstavitveni nivo, aplikacijski in podatkovni pa sta lahko kombinirana na skupnem 

nivoju. V omenjenem podjetju se uporablja trislojna arhitektura, zato bomo le-to opisali v 

nadaljevanju. 

Ločitev arhitekture SAP na tri nivoje omogoča zmogljivejši in bolj fleksibilen sistem. 

Distribucija obremenitve sistema omogoča sistemu obvladovanje več uporabniških zahtevkov 

hkrati (SAP ABAP – HR, 2011). 

Predstavitveni nivo 

Je program, poimenovan SAPGUI.exe6, in je nameščen na uporabnikovem računalniku. Ob 

kliku na ikono SAP za zagon programa se prikaže okno, imenovano SAPGUI z menijem R/3. 

To okno je uporabniški oz. predstavitveni vmesnik, v katerega se vpisujejo podatki in funkcije 

oz. transakcije, ki pošiljajo zahteve aplikacijskemu strežniku. Ta nato pošilja dobljene rezultate 

nazaj SAPGUI-ju, ki nato oblikuje izhodne podatke v pravilen format za prikaz na 

predstavitvenem vmesniku, ki jih nato vidijo uporabniki SAP-a. Ta nivo je namenjena prikazu 

rezultatov operacij in podatkov, ki jih uporabnik s pomočjo transakcij želi izpisati na ekranu 

(SAP ABAP – HR, 2011). 

Aplikacijski nivo 

Imenovan je tudi »instanca« (angl. Instance); je vmesnik med predstavitveno in podatkovno 

plastjo. Zgrajen je iz enega ali več aplikacijskih strežnikov in sporočilnih strežnikov. Izvaja 

skupek izvršnih programov, ki kolektivno interpretirajo in izvajajo funkcije ABAP/4 in 

upravljajo z vhodnimi in izhodnimi podatki. Programske funkcije ABAP/4 tečejo samo na tej 

plasti. Če aplikacijski strežnik dobi zahtevo funkcije ABAP/4 po podatkih iz podatkovne plasti, 

oblikuje zahtevo in jo pošlje podatkovnemu strežniku (SAP ABAP – HR, 2011). 

 

Slika 4: Komponente aplikacijskega strežnika 

Vir: SAP ABAP – HR 2011. 

                                                      
6 angl. SAP Graphical User Interface; uporabniški vmesnik SAP 
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Aplikacijski strežnik je sestavljen iz 5-ih komponent: 

- dispečerja (angl. Dispatcher), 

- prehoda (angl. Geteway), 

- shranjevanja v medpomnilnik (angl. Buffering), 

- delovnega procesa ( angl. Work Process) in 

- sporočilnega serverja (angl. Message Server). 

Vsi zahtevki, ki so poslani s predstavitvene plasti na aplikacijsko, so namenjeni prvemu 

vmesniku oz. dispečerju. Ta jih postavi v čakalno vrsto, ki deluje po principu »first-in first- 

out«, torej po vrstnem redu. Vsak zahtevek je dodeljen v prvi prosti delovni proces - DP, ki 

obravnava en zahtevek naenkrat. Delovni proces potrebuje in si zapomni dva lokacijska podatka 

- informacijo o uporabniku (angl. User context) in podatke o izvedenem programu (angl. Roll 

area).  

Drugi tip vmesnika SAP, imenovan prehod, poveže aplikacijsko plast s podatkovnim 

strežnikom. V tem delu v času izvajanja transakcije pri zahtevkih za dodajanje, brisanje in 

iskanje v ali iz podatkovne baze tečejo dobljeni podatki. 

Medpomnilnik je začasni pomnilnik za tiste podatke, do katerih se pogosto dostopa. S temi 

podatki upravljajo transakcije in niso direktno shranjeni v podatkovno bazo. 

Delovni proces izvaja pogovorne korake aplikacijskih programov, kar pomeni, da obdela 

zahteve transakcije. V tem delu se izvajajo operacije oz. funkcije, ki so napisane v jeziku 

ABAP. Koncept transakcij je razložen v nadaljevanju. 

Zadnja aplikacijska komponenta SAP, imenovana sporočilni server, pa se uporablja za interno 

komunikacijo med več aplikacijskimi strežniki. Za izmenjavo informacij uporablja t.i. IDOC7, 

ki je SAP-ov format dokumenta za prenos podatkov iz poslovnih transakcij (SAP ABAP – HR, 

2011). 

Podatkovni nivo 

Je skupek izvršljivih programov, ki sprejemajo zahtevke z aplikacijskega nivoja. Ti zahtevki se 

prenesejo na podatkovno bazo preko prehoda, ki je vmesni sistem med aplikacijsko in 

podatkovno plastjo. Naloga podatkovne baze je, da s programskim jezikom SQL8, ki je 

popolnoma integriran v ABAP-u, dostopa do tabel, kjer so shranjeni podatki in jih polni, ureja 

ali briše.  

                                                      
7 IDOC angl. Intermediate Document 
8 SQL angl. Structured Query Language; strukturirani povpraševalni programiski  jezik za delo z 

bazami  
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Podatkovna baza SAP shranjuje vse sistemske podatke, hkrati z matičnimi podatki (kupcev, 

dobaviteljev, zaposlenih in materialov) in podatki transakcij, kot so generiranje naročil, faktur 

in plačil. Posebej pa so shranjeni podatki komponent aplikacijskih programov ABAP, kot so 

definicije zaslona, meniji in funkcijski moduli v posebnem delu podatkovne baze, imenovane 

podatkovno skladišče SAP (angl. Repository oz. Repository Objects). Tu se shranjujejo tudi 

kontrole in podatki prilagajanja sistema (angl. Customizing), ki urejajo delovanje sistema, kar 

je razloženo v nadaljevanju (SAP Brains Online, 2016). 

Enotna baza podatkov omogoča skupno shranjevanje vseh podatkov, ki so povezani z 

vgrajenimi moduli SAP in poslovnimi področji. Skupna baza tako omogoča enostaven dostop 

do vseh poslovnih podatkov in njihovo vzdrževanje. Baza podatkov v kombinaciji z 

implementacijo modulov izboljša izvedbo in učinkovitost poslovnega delovanja (Kogent 

Learning Solutions 2010, 3). 

4.1.2 Organiziranost informacijskega sistema SAP (angl. SAP Landscape) 

Organiziranost SAP-a je določena razporeditev oz. arhitektura strežnikov in je razdeljena na tri 

področja: 

- razvojni sistem (angl. Developement) – R3D, 

- testni sistem (angl. Quality) – R3Q in 

- produkcijski sistem (angl. Production) – R3P. 

SAP razvijalci razvijejo program in prilagodijo nastavitve na razvojnem sistemu, prenesejo 

spremembe z zahtevki na testni sistem, kjer se situacija testira in na koncu se spremembe z 

zahtevki transportirajo na produkcijski sistem. Obratna smer poteka prenosa nastavitev ali 

programov ni mogoča. Vse spremembe je potrebno narediti na R3D in jih prenesti na R3Q in 

nato na R3P (Souza Denis. 2012).  

 

Slika 5: Organiziranost informacijskega sistema SAP 

Vir: SAP Training HQ 2012. 
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Pri uvedbi modula EHS je bila konfiguracija sistema oz. standardnih nastavitev narejena že 

pred implementacijo na razvojnem sistemu. Za prilagoditev vseh treh sistemov za uporabo 

kasneje opisanih procesov pa je bilo potrebno dodatne nastavitve prilagoditi in spremeniti na 

R3D v področju prilagajanja nastavitev (angl. Customizing). S tem smo omogočili, da je sistem 

prilagojen glede na uporabniške zahteve opisanih procesov. Spremembe standardnih nastavitev 

so poslovna skrivnost in v diplomski nalogi ne bodo opisane. 

Vse ustvarjene nastavitve na razvojnem sistemu so bile z zahtevki SAP prenesene na testni 

sistem. S prenosom nastavitev se na testnem sistemu ustvarijo kreirani procesi, ki jih je potrebno 

podrobno testirati in tako predvideti vse možne scenarije, ki se lahko pojavijo. V primeru 

nedelovanja procesa na testnem sistemu je potrebno nastavitve spremeniti na razvojnem 

sistemu in jih ponovno prenesti na testni sistem. 

Po koncu testiranja na testnem sistemu, ko se potrdi delovanje uvedenih procesov in se 

predvidijo vse mogoče situacije, ki ne privedejo do nepravilnosti v procesu ali sistemu, se 

nastavitve sistema z zahtevkom prenesejo iz testnega sistema na produkcijski sistem. Na 

dogovorjeni datum na produkcijskem sistemu začne potekati uporaba procesov s strani 

uporabnikov in s pravimi podatki. 

4.1.3 Koncept transakcij SAP 

Transakcije v sistemu SAP so zaporedja operacij, ki so logično povezane in so kot funkcije v 

ostalih računalniških jezikih. Pokrivajo vsa poslovna področja in omogočajo pridobivanje, 

procesiranje in obdelavo podatkov. Vsaka transakcija je samostojna funkcija oz. postopek 

pridobivanja različnih podatkov iz sistema. Popolnost in pravilnost podatkov mora biti 

zagotovljena. V sredini samega izvajanja transakcije so podatki v podatkovni bazi običajno 

nekonsistentni. Bistveno je, da so na koncu izvajanja operacije transakcije podatki konsistentni. 

Če se pojavi napaka, je potrebno imeti tudi obratno transakcijo, ki omogoči obratni logični 

proces. Transakcije so standardne z obstoječimi funkcijami. S pomočjo jezika ABAP pa se 

lahko ustvarijo tudi lastne transakcije z raznovrstnimi funkcijami, ki omogočajo raznovrstno 

operiranje s podatki iz podatkovne baze (SAP Help portal 2016a).  

4.1.4 Jezik ABAP9 

Informacijski sistem SAP je mogoče prilagoditi na zahteve podjetja v skladu s programskim 

jezikom ABAP. ABAP ali ABAP/4 je eden izmed tehničnih modulov SAP-a in je 

visokonivojski programski jezik, ki teče v izvajalnem okolju SAP ABAP. Ustvarjen je bil za 

                                                      
9 ABAP/4 ali ABAP angl. Advanced Business Application Programming; visokonivojski programski 

jezik 
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razvijanje in uporabo informacijskega sistema SAP in aplikacijskih programov oz. transakcij 

vključno z razvojem vmesnikov in form. Omogoča tudi možnost sprememb vhodnih in 

izhodnih podatkov. Poleg Jave je edini programski jezik v SAP-u. Izvaja se preko »runtime« 

sistema, ki je del SAP Kernela (napisan v programskem jeziku C). Izvorna ABA-koda jezika je 

shranjena v bazi in je dostopna preko orodij ABAP (Tutorials Point 2016). 

Prvotno je bil razvit za razvoj sistema SAP in za prikaz poslovnih poročil, ki so omogočala 

velikim podjetjem izgradnjo velikih poslovnih računalniških programov za razvoj materialnega 

poslovanja, financ in računovodstva. Je eden prvih programskih jezikov, ki je vključeval 

koncept logičnih povezav z bazami podatkov, kar omogoča visoko stopnjo manipulacije in 

prikazov podatkov. Programski jezik ABAP je del SAP-osnove (angl. Basis), ki je tehnološka 

platforma za izvajanje vseh transakcij SAP in je vgrajena v SAP-aplikacijski strežnik. Z drugimi 

besedami SAP-osnova je kot operacijski sistem, na katerem tečejo SAP- transakcije (Kogent 

Learning Soulutions 2011, 7). 

4.2 Informacijski sistem SAP ERP v Gorenju 

V Gorenju se uporablja standardni IS SAP, z implementiranimi moduli SAP s poslovnih 

področij (Vižintin, 2016). V sklopu ERP-ja so uvedeni spodaj našteti funkcijski moduli: 

- finance in računovodstvo (SAP FI),  

- prodaja in distribucija (SAP SD),  

- materialno poslovanje (SAP MM),  

- planiranje proizvodnje (SAP PP),  

- logistična izvedba (SAP LE),  

- »kontroling« (SAP CO),  

- ravnanje s človeškimi viri in plače (SAP HR/PY),  

- vodenje kakovosti (SAP QM),  

- dokumentni sistem (SAP DMS),  

- skladiščno upravljanje (SAP WHM), 

- poprodajne aktivnosti (SAP CS), 

- vzdrževanje (SAP PM), 

- obvladovanje življenjskega cikla izdelka (SAP PLM), 

- upravljanje investicij (SAP IM) in 

- varstvo okolja, zdravje in varnost na delovnem mestu (SAP EHS). 

Poleg omenjenih se uporabljajo tudi poseben sistem SAP BW10 za podatkovno skladišče, ki 

omogoča kompleksnejše poročanje SAP ERP podatkov glede na različna časovna področja in 

različne potrebe poročanja. Sistem SAP PI11 deluje kot posrednik med sistemi in je namenjen 

                                                      
10 BW angl. Business Warehouse 
11 PI angl. Process Integration 
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za vmesnike oz. za izmenjavo podatkov med različnimi informacijskimi sistemi v podjetju. 

Preko PI-vmesnikov s SAP-om tako komunicirajo drugi namenski informacijski podsistemi 

(npr. proizvodni IS, skladiščni IS, logistični IS), ki niso del SAP-a. Zaradi kompleksnosti SAP-

a se v podjetju uporablja sistem SAP Solution Manager. Podjetju omogoča centralizirano 

upravljanje in vodenje sistemov SAP in poslovnih procesov ter urejanje in vzdrževanje 

tehničnega okolja SAP.  

Kot smo omenili že v poglavju 2.1. te naloge IS SAP ponuja še veliko več modulov, ki jih v 

obravnavanem podjetju ne uporabljamo.  
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5 MODEL IMPLEMENTACIJE MODULA SAP EHS IN PRENOVA PROCESOV 

NA PODROČJU GOSPODARJENJA S KEMIKALIJAMI V PODJETJU  

5.1 Opis pomanjkljivosti stanja pred uvedbo modula EHS 

Naraščajoče število zakonov in industrijskih standardov zahteva veliko aktivnosti različnih 

oddelkov v podjetju, da se zagotovi skladnost izdelkov. Zato morajo podjetja, ki razvijajo in 

proizvajajo izdelke, vključiti vse zahteve v delovanje organizacije. Proizvodnja podjetja 

postajajo vedno bolj odgovorna za vplive na okolje in varnostne učinkovitosti njihovih 

izdelkov. Z uvedbo novih in bolj kompleksnih direktiv in uredb, kot sta REACH in RoHS je 

postalo pomembno podrobno poznavanje vseh informacij o produktu skozi celoten življenjski 

cikel (Raap 2013, 462-502). 

Trenutni problemi v podjetju se pojavljajo pri upravljanju s kemikalijami, saj v podjetju ni na 

voljo informacijsko podprtega sistema uporabe ter ravnanja s kemikalijami in s tem takojšnjih 

informacij o kemikalijah. Poleg omenjenega se pojavljajo tudi netočnosti v sistemu za nekatere 

kemikalije, ki so vpisane v sistem in so za primer ene kemikalije vneseni različni nazivi ter 

različne materialne šifre. Prav tako se v sistemu pojavljajo pomanjkljivi podatki o kemikalijah 

in pomanjkljivosti o skladiščenju kemikalij v pomožnih skladiščih, ki so namenjeni za določene 

programe oz. OE, saj trenutno omenjena skladišča niso v sistemu šifriranih skladišč (Gorenje, 

d. d., 2013). 

Z drugega vidika se pojavlja problem pri odgovornostih za naročila oz. pri zahtevkih za 

naročanje nove kemikalije. V nekaj odstotkih se sledljivost za zahtevo izgubi in odgovornost 

za uvajanje kemikalije prevzame oddelek Varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu, ki pa 

naj bi prevzel odgovornost le za potrjevanje ustreznosti uporabe kemikalij z vidika VO in VZD.  

Nazadnje se problem pojavlja pri uporabi kemikalij v proizvodnji. Ker vodenje lastnosti 

posameznih kemikalij ni informacijsko podprto, je dostopnost do podatkov o lastnostih 

kemikalije težja. Podatki o morebitni nevarnosti pri delu za zaposlene so opisani v navodilu za 

varno delo, ki ga izdela VZD. Če v proizvodnji pričnejo z uporabo kemikalij v oddelku, za 

katerega ni bil uveden postopek za odobritev, se pojavi težava pri izpolnjevanju zahtev VZD. 

5.2 Opis in cilji projekta uvedbe modula EHS v podjetje 

Zaradi vseh naštetih pomanjkljivosti obstoječega stanja bomo v letošnjem letu v podjetju 

vzpostavili sistem »manegiranja kemikalij«, ki bo zajemal nadzorovano uvajanje novih 

kemikalij in obvladovanje uporabe obstoječih kemikalij. V prihodnosti pa s pomočjo SAP- 

modula EHS - Zdravje in varnost (angl. Health and safety) in z vidika VO, VZD ter PV 

predvidevamo možnost dolgoročnega spremljanja substanc in nevarnih kemikalij, ki jih 

uporabljamo v vseh proizvodnih procesih in so prisotne tudi v vgradnih komponentah in 
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končnih izdelkih. Potrebne izjave oz. dokumente pri implementaciji modula EHS za uvajanje 

novih kemikalij bomo pridobivali od proizvajalcev kemikalij, hkrati pa bo to osnova za 

izpolnjevanje obveznosti podjetja do države oz. EU.  

V novi sistemski bazi kemikalij, ki bo temeljila na podatkih iz varnostnih listin, bodo po 

zaključku projekta vneseni vsi potrebni podatki in dokumenti za vse kemikalije (varnosti listi, 

izjave s področja VO in VZD, poročila, tehnični listi, idr.), ki jih uporabljamo v podjetju in 

bodo na voljo vsem zaposlenim, ki jih pri svojem delu potrebujejo. 

Pri uvajanju sistema SAP EHS nam bo ob sodelovanju slovenskega SAP-partnerja Itelis 

pomagalo italijansko podjetje Espedia Consulting, ki je SAP Gold Partner. Uvajanje bo 

potekalo v angleškem jeziku v obliki delavnic.  

Pri projektu bodo poleg področja informatike sodelovali predstavniki varstva okolja, varnosti 

in zdravja pri delu, požarne varnosti, nabave, šifracije in tehnologije proizvodnih programov, 

ki bodo v projektni tim imenovali ključne udeležence. Naloga vseh udeleženih bo aktivno 

sodelovanje v projektnem timu, pomoč pri uvajanju sistema za svoje področje delovanja in 

usposabljanje sodelavcev v kasnejši fazi implementacije in pri testiranju novega procesa ter 

uvedenega modula EHS. Število ključnih sodelavcev projekta je omejeno in jih bo največ šest. 

Ključni sodelavec projekta mora obvladati procese, ki so povezani z uvajanjem kemikalij in 

ravnanju s kemikalijami na njegovem področju dela, dobro poznati angleški jezik in 

računalniško pismenost. Predvsem pa mora biti udeležen pri delavnicah in vseh spremljajočih 

aktivnostih.  

Z uvedbo modula SAP EHS s področja zdravja in varnosti želimo v Gorenju sistemizirati, 

poenotiti in poenostaviti upravljanje kompleksnosti podatkov o nevarnih kemikalijah, ki morajo 

biti v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi. Predvsem bomo usmerjeni na pod-modula, 

ki pokrivata področji nevarnih kemikalij ter varnost in zdravje na delovnem mestu. Z 

implementacijo želimo izboljšati kakovost procesov uvajanja, upravljanja in poročanja o 

nevarnih kemikalijah. Prav tako želimo doseči boljši pregled uporabe kemikalij na področjih 

VO, VZD, PV, nabavnega oddelka in logistike, proizvodnih oddelkov in pri spremljanju 

nevarne snovi vse do konca življenjskega kroga izdelka. Modul bo omogočal tudi hitro in 

učinkovito fleksibilnost pri uvedbi novih regulativnih okvirov in izkoriščanju  rešitev SAP ERP. 

Cilji, ki jih želimo doseči z uvedbo modula EHS: 

- Z uvedbo modula želimo celostno zagotoviti hiter pregled, sledenje in kontrolo nad 

kemikalijami in substancami, ki se uporabljajo v podjetju;  

- enoten pregled in upravljanje kompleksnosti informacij, ki so povezane z nevarnimi 

kemikalijami in 

- povezati proces uvedbe in upravljanja nevarnih snovi z že obstoječimi funkcijami in moduli 

v sistemu SAP ERP. 
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Implementacija modula EHS in kasneje tudi sama uporaba opisanega modula  bo sestavljena iz 

dveh delov: procesa odobritve oz. zavrnitve uvajanja nove kemikalije v in iz podjetja ter 

kreiranje nove substance oz. zmesi v sistem SAP. V nadaljevanju bomo opisali omenjena 

koraka. 

5.3 Opis programskih modulov SAP-a v okviru uvajanja modula EHS 

Standardni modul SAP EHS ponuja popolne skladnosti izdelkov s pomočjo celostne rešitve, ki 

pokrivajo ves življenjski cikel izdelka - od ideje, razvoja, dostave in sčasoma tudi 

odstranjevanja izdelka iz uporabe. Na osnovi podrobnih podatkov o izdelku se lahko sistemsko 

usklajujejo in spremljajo podatki o izdelkih s pomočjo ostalih, že integriranih modulov. Modul 

SAP EHS ponuja funkcije za označevanje izdelkov, ravnanje z nevarnimi snovmi, upravljanje 

nevarnega blaga in ravnanje z odpadki ter recikliranje.  

SAP EHS omogoča zagotavljanje varnosti delavcev med nevarnimi operacijami oz. pri delu z 

nevarnimi kemikalijami. Pri tem se lahko določijo možna tveganja in se nato skozi varnostna 

merjenja spremljajo oz. kontrolirajo tveganja, ki nastajajo. Hkrati pa se zagotavljajo zahteve 

direktiv, uredb, zakonov in podjetja (Raap 2013, 502). 

 

Slika 6: Pod-moduli modula SAP EHS 

Vir: Raap 2013. 
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Standardni modul EHS omogoča celovito funkcionalnost v podpiranju naštetih področjih, ki pa 

se med seboj prekrivajo (Raap 2013, 439-440): 

- Zdravje in varnost: 

Pokriva široko platformo v okviru zagotavljanja varovanja in dobrega počutja zaposlenih ter 

poleg naštetega v sliki vključuje tudi: 

 upravljanje z nevarnimi substancami in vključevanje državnih regulativ. Definira ravnanje 

z nevarnimi substancami in determinira, kako varovati zaposlene pred nesrečami. Poleg 

tega omogoča uporabo analitičnih orodij za spremljanje nevarnih substanc v podjetju na 

področju varnosti in zdravja na delovnem mestu. 

 upravljanje z incidenti na delovnem mestu, ki se lahko analizirajo s pregledom poteka dela 

in temeljnih vzrokov. Lahko je integriran tudi s scenariji HR12 s področja modula HR in 

podatki na področju organizacijskih elementov, osebnih evidenc in časovnega upravljanja 

s kemikalijami. 

 Zdravje pri delu pokriva upravljanje s kemikalijami z vidika zdravstvenih in varnostnih 

procesov ter zagotavlja dobro počutje zaposlenih ter povečuje produktivnost s pomočjo 

manjšega števila nesreč in odsotnosti z delovnega mesta. 

 industrijsko higieno. 

- Varnost in nadzor izdelkov: 

Zagotavlja varnost izdelkov in vključuje vse aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje 

skladnosti izdelkov. Omogoča tudi sledenje uporabljenih produktov, komponent,  sestavin in 

podatkov o kraju ter času uporabe v procesu. To ni namenjeno le za organizacijske podatke, kot 

so npr. varnostni listi lastnih materialov, ampak za celotno zbirko podatkov, ki so pridobljeni 

od dobavitelja ali podatkov, ki morajo biti poslani kupcem. Poleg omenjenega pa omogoča še: 

 upravljanje skladnosti izdelkov s predpisi, 

 upravljanje izdelkov IMDS13. 

- Okoljska učinkovitost: 

Omogoča sledenje vseh virov, ki so porabljeni in zagotavlja odstranjevanje vseh neprimernih 

sredstev na ustrezen način. Sledljivost in preprečevanje lahko deluje za naslednje aktivnosti: 

 Emisije v zrak – preprečuje onesnaževanje zraka, ohranja rabo materialov in deluje v skladu 

s predpisi za emisije. 

 Poraba virov – možnost uporabe monitorja za porabo virov. 

 Upravljanje z delovnimi dovoljenji – vključno z zahtevo za dovoljenje in izvajanje 

določenih aktivnosti, ki prekinjajo delovne naloge. 

 Upravljanje z odpadki in recikliranje – minimiziranje odpadkov na ustrezen način. 

                                                      
12 HR angl. Human resources; človeški viri oz. modul ravnanja s človeškimi viri 
13 IMDS angl. Intrnational Material Data System; celovito vzdrževanje sistema podatkov 
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Modul EHS omogoča podjetjem ostati v skladu okoljskimi predpisi. Podpira procese in pod-

procese upravljanja scenarija in omogoča skladnost dejavnosti podjetja. Procesi in podatki v 

modulu EHS omogočajo ustvarjanje in vključevanje strategij upravljanja podatkov, povezanih 

z okoljevarstvom iz zbirke podatkov. Tako je omogočeno vzorčenje, operiranje, združevanje in 

vključevanje podatkov o emisijah in posledicah poslovanja podjetja v vsakodnevno poslovanje 

(SAP Help Portal 2016a).  

Modul EHS je tako namenjen zbiranju, vzorčenju in računanju podatkov o kemikalijah, ki so v 

našem primeru pomembni za področje varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Ti podatki 

se nato spremljajo in poročajo okoljevarstvenim agencijam, da se zagotovi skladnost s predpisi 

na globalni in lokalni ravni. Rešitev omogoča, da se po različnih lokacijah v podjetju 

vzpostavijo scenariji skladnosti za spremljanje in vzdrževanje okoljevarstvenih podatkov. Pri 

scenarijih skladnosti se lahko določijo tudi odgovorne osebe glede na posamezno lokacijo. Prav 

tako se v sistem lahko vnesejo zahtevani okoljski predpisi, dovoljenja ali okoljska politika, v 

okviru katerih nato podjetje deluje in kasneje arhivira informacije o izpolnitvi okoljskih zahtev. 

V okviru modula EHS lahko določimo tudi seznam regulativ in okoljevarstvenih omejitev, v 

skladu katerih sistem preverja skladnost podatkov scenarijev, ki temeljijo na različnih merilih 

(SAP Help Portal 2016b).  

Modul EHS je dodatek k obstoječemu informacijskemu sistemu SAP ERP. Namenjen je 

upravljanju poslovnih procesov, povezanih s področjem okoljevarstva, varnosti in zdravja na 

delovnem mestu ter varnosti in nadzorovanja izdelkov. Nova različica 6.0 zagotavlja celovito 

funkcionalnost v upravljanju delovnih procesov v skladu z različnimi okoljevarstvenimi 

zahtevami in predpisi pri upravljanju delovnih nesreč in ocenjevanju tveganja. Lastnosti 

razširitve modula EHS se sinhronizirajo s funkcijami drugih modulov SAP-a skozi celotno 

informacijsko rešitev in nato še z najnižjo arhitekturno plastjo, ki vključi in poveže modul EHS 

v vse poslovne procese podjetja. Poleg tega pa modul omogoča različne analizne metode za 

pregled dela in dostopnost do različnih podatkov iz omenjenih področij (SAP Help Portal 

2016c). 

Za uporabo funkcij, ki jih omogoča modul EHS, je potrebno najprej narediti sistemske 

nastavitve v »osnovnih podatkih« (angl. Basic data) in v »območjih orodij« (angl. Tools area) 

na razvojnem sistemu - R3D (Raap 2013, 441-443). 

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali pod-module SAP EHS, ki se bodo v podjetju 

uporabljali po uvedbi modula EHS. Ta modul je tesno integriran tudi z drugimi moduli SAP, 

zato bomo na kratko opisali še te module, ki so v našem podjetju procesno prekrivajo z 

implementiranim. 
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5.3.1   Pod-modul EHS - Upravljanje z nevarnimi snovmi 

Modul EHS – Ravnanje z nevarnimi snovmi spada v področje Zdravja in varnosti na delovnem 

mestu. V primeru uporabe nevarnih snovi v podjetju je potrebno v okviru delovanja zaščititi 

tako zaposlene kot tudi okolje pred nevarnimi učinki uporabe kemikalij. V tem poglavju 

Hanneke opredeljuje nevarne substance kot skupen izraz vseh substanc, ki zaradi njihovih 

kemičnih, fizičnih ali bioloških lastnosti povzročajo škodo ljudem, nepremičninam ali okolju. 

Razvrščene so glede na nevarnosti, ki jih predstavljajo. Zaradi nevarnosti, ki jih lahko 

povzročajo, je potrebno upoštevati zakone, uredbe in regulative s celega sveta (Raap 2013, 

459). 

Urejanje kemikalij 
in fraz

Določanje 
sekundarnih 
podatkov

Ocenjevanje 
specifikacije

Urejanje predlog 
poročil

Uvoz 
dobaviteljevih
dokumentov

Urejanje 
ustvarjenih 
poročil

Blokiranje ali 
dovoljenje za 
nakup kemikalij

Poročilo popisa 
nevarnih substanc

 

Slika 7: EHS-ov proces »manegiranja« nevarnih kemikalij 

Vir: Raap 2013. 

Pod-modul je razdeljen na korake, ki pokrivajo celoten proces kreiranja nevarnih kemikalij 

(Raap 2013, 459- 462): 

- Urejanje substanc in fraz 

V specifikacijo za kreiranje oz. spremembe substanc vnesemo vse pomembne podatke o 

substancah, ki jih pridobimo z varnostnega lista. V primeru nevarnih substanc je pomembna 

povezava oz. dodelitev regulativ na substanco, da lahko sistem vključi podrobnosti lastnosti 

substanc z varnostnega lista, standardnih operativnih postopkov in oznak nevarnih snovi. 

Pri kreiranju substance lahko pri vpisu lastnosti določimo delovna področja, kjer se kemikalija 

pojavlja in agente za delo s kemikalijami ter dostopamo do potrebnih poročil o substancah.  

- Določanje sekundarnih podatkov 

Podatki na specifikaciji substance so v določenih primerih soodvisni, kar pomeni, da so lastnosti 

pridobljene iz drugih lastnosti. Vendar je v takšnem primeru potrebno definirati pravila in tabele 

za pravilno dokumentiranje ter shranjevanje podatkov. V podjetju zaenkrat tega modula ne 

uporabljamo. 

- Ocenjevanje specifikacije 

Specifikacije in lastnosti kemikalij iščemo z različnimi kriteriji, ki jih lahko nato uvozimo v 

Excel za nadaljnjo operiranje. Poročila lahko urejamo, objavimo, pošiljamo in iščemo v 

poročilnem sistemu v SAP-u.  
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- Urejanje predlog poročil 

Ustvarimo lahko lastno strukturo poročil iz specifikacij substanc ali priloženih dokumentov, 

kot je npr. varnostni list. Zaenkrat tega modula prav tako ne uporabljamo. 

- Uvoz dobaviteljevih dokumentov 

Uvažamo lahko dokumente, ki jih pridobimo od dobavitelja in jih povežemo s substanco, kateri 

ti dokumenti pripadajo. Uvoz poteka ročno preko skenerja, zato je potrebno uvožene 

dokumente v sistemu ročno povezati s substanco. Če pa se dokumenti od dobavitelja pridobijo 

elektronsko, se lahko uvažajo tudi avtomatsko.  

- Urejanje ustvarjenih poročil 

Substanci lahko dodelimo različne verzije ustvarjenih poročil. V zadnjem koraku jih postavimo 

v status končanega procesa in nato na status arhiviranja poročil. 

- Blokiranje ali dovoljenje za nakup nevarnih snovi 

Na nove ali že obstoječe neprimerne materiale lahko nastavimo blokado za nakup, ki pa jo lahko 

sprostimo, ko je material oz. substanca odobrena. 

5.3.2 Modul Upravljanje z operativnimi tveganji 

Modul se uporablja za upravljanje poškodb zaposlenih in pri okoljskih nesrečah. Poleg tega se 

lahko uporabi tudi v primerih nesreč, kadar so te povezane s produkti in ostalimi uporabljenimi 

sredstvi (Raap 2013, 472). Opisan modul omogoča uporabo dodatnega pod-modula, 

imenovanega Zaščita delavca, ki je za podjetje zelo aktualen, vendar ga v tej diplomski nalogi 

ne bomo podrobneje opisovali. Zaradi kasnejše možnosti razširitve modula EHS na to področje 

je smiselno omeniti ta modul.  

5.3.3 SAP- modul DMS 

Podatkovni sistem DMS (angl. Document Management System) je komponenta SAP, ki 

zagotavlja kreiranje in dostopnost do dokumentov in podatkov, kot so slike, fotografije in 

tekstovni dokumenti, ki opisujejo produkte in procese. Modul DMS preprečuje podvajanje 

podatkov, ohranjuje skladnost podatkov, zmanjšuje obremenitev sistema pri vnašanju in 

posodabljanju podatkov oz. dokumentov. V primeru velikih podatkovnih baz omogoča hiter in 

varen dostop do podatkov oz. dokumentov v realnem času ter omogoča arhiviranje dokumentov 

skozi življenjski cikel proizvoda, kar je zaradi vedno strožje zakonodaje in odgovornosti 

podjetij zelo pomembno (SAP Help Portal 2016d). 

Pri implementaciji EHS se modul DMS uporablja pri procesu Odobritve oz. Prepovedi uvoza 

nove kemikalije, saj se pri le-tem procesu, v primeru odobritve, ustvari dokument ZAF14, ki se 

                                                      
14 ZAF je tip dokumenta odobritve oz. zavrnitve uvedbe nove kemikalije v sistemu SAP. 
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kasneje poveže z materialom, ki je prav tako povezan z odobreno substanco. Na dokument ZAF 

se dodajo vse potrebne izjave za posamezno kemikalijo. Tako je dokument odobritve 

posamezne kemikalije tudi sistemsko povezan z vsemi pripadajočimi dokumenti, ki so v 

podjetju potrebni pri uporabi kemikalije. 

5.3.4 SAP-modul MM  

Komponenta SAP MM (angl. Material Management) ureja materialno poslovanje in upravljanje 

zalog. Podpira nabavna naročila, prevzeme, skladiščenje materiala, načrtovanje porabe 

materiala in  se uporablja  pri pregledu zalog.  

Modul zagotavlja, da nikoli ne zmanjka materiala za normalno delovanje v proizvodnji in 

preprečuje nastajanje vrzeli v procesu dobavne verige organizacije. Pospešuje proces naročanja 

in upravljanja materiala, zaradi česar poteka poslovanje tekoče, s popolno časovno in 

stroškovno učinkovitostjo (SAP online tutorials 2016).  

V okviru EHS modul MM pokriva področje nabave, pregled prevzemov kemikalij,  ki so 

prispele v podjetje in omogoča celoten pregled uporabe materialov, ki predstavljajo nevarne 

substance.  

5.3.5 Področje SAP MD 

Področje SAP MD (angl. Master Data) pokriva področje matičnih podatkov, ki igrajo 

pomembno vlogo v materialnem poslovanju. Razdeljen je na tri glavne dele (SAP Community 

WIKI 2010): 

- matični podatki za materialne podatke so centralno skladišče informacij za različne module 

podjetja kot so prodaja, napoved prodaje, načrtovanje, računovodstvo, nabava in ostalih 

funkcijskih področij; matični podatki se lahko urejajo na nivoju obrata, prodajne 

organizacije ipd.; 

- matični podatki za podatke o dobaviteljih in 

- matični podatki za nabavo. 

Na področju modula EHS bo SAP MD pokrival materiale, ki predstavljajo oz. so v sistemu 

povezani z nevarnimi kemikalijami in z dokumentom odobritve, kar bo podrobneje opisano v 

nadaljevanju. 

5.4 Opis implementacije in procesov na področju modula EHS 

V implementaciji modula SAP EHS bomo opisali dva procesa, ki sta povezana z uvajanjem 

nove kemikalije:  

- proces odobritve oz. prepovedi uvedbe nove kemikalije in 
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- proces vnašanja nove snovi ter zmesti v sistem SAP.  

Oba procesa oz. standardne nastavitve modula SAP EHS so pri implementaciji že vnesene v 

sistem SAP. Ker smo se pri uvedbi odločili, da implementirana procesa, ki sta opisana v 

nadaljevanju, ne bosta standardna, je bilo potrebno spremeniti nastavitve procesov v razvojnem 

sistemu – R3D. Nastavitve smo spremenili in prilagodili v oddelku Informatika skupaj s 

pomočjo zunanjega svetovalnega podjetja, vendar so podrobnosti teh nastavitev poslovna 

skrivnost, tako da jih v diplomski nalogi ne moremo opisati. V nadaljevanju bomo opisali rabo 

modula EHS z vidika uporabnikov sistema SAP. 

5.4.1 Vidiki uporabe podatkov – kreiranje in sprememba ter pregled podatkov v SAP-u 

Pregled kemikalij v SAP-u in pregled dokumentov odobritev oz. prepovedi uvedbe nove 

kemikalije mora biti dostopen vsem uporabnikom SAP, ki lahko prihajajo v stik s kemikalijami. 

Pri uvedbi SAP EHS smo se odločili za dva vidika rabe podatkov o kemikalijah in odobritvah, 

ki sta v SAP-u standardna:  

- Prvi vidik bo uporabniški vidik, ki dovoljuje pregled kemikalij in odobritev oz. prepovedi 

uvedbe kemikalij vsem uporabnikom iz OE proizvodnje, razvoja, tehnologije, skladišč, 

standardizacije in šifracije ter nabave.  

- Drugi vidik uporabe podatkov bo kreiranje in sprememba dokumenta odobritev oz. 

prepoved uvedbe kemikalije, ki pa bo dovoljen le VO, VZD in PV. Hkrati bo drugi vidik, 

ki bo omogočal tudi kreiranje in spremembo kemikalij omogočen le OE VO. 

Različna vidika uporabe podatkov v SAP-u bosta omogočena s posebnimi avtorizacijskimi 

pravicami, dodeljenimi posameznim porabnikom SAP-a.  

5.4.2 Transakcije uporabljene v modulu EHS 

V procesu odobritve oz. prepovedi uvedbe nove kemikalije bodo uporabljene spodaj naštete 

transakcije. Poleg teh so v tabeli omenjene tudi kasneje opisane situacije dokumenta ZAF, v 

katerih se uporabi določena transakcija. V tabeli so tudi funkcije transakcije, ki opisujejo nalogo 

transakcije ter avtorizacije oz. dovoljenje uporabe po oddelkih, v katerih imajo dovoljenje za 

uporabo posamezne transakcije.  

ZAF predstavlja poseben tip dokumenta v SAP-u in se kreira v procesu potrjevanja odobritve 

oz. prepovedi nove kemikalije v podjetje. ZAF ni akronim in nima posebnega pomena. 
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Preglednica 1: Transakcije v procesu odobritve oz. zavrnitve nove kemikalije 

Transakcija Funkcija transakcije Situacija                

dokumenta ZAF 

Dovoljena uporaba 

transakcije po oddelkih 

CV01N  Kreiranje  dok ZAF ZAF še ne obstaja VO 

CV02N Urejanje in 

dopolnjevanje ZAF  

Št. ZAF obstaja in je 

znana 

VO, VZD, PV, naročnik, 

uporabnik 

CV03N Pregled ZAF  Št. ZAF obstaja in je 

znana 

Vsi uporabniki SAP 

CV04N Iskanje po vseh 

dokumentih ZAF, ki 

obstajajo 

ZAF obstaja, št. ZAF ni 

znana 

Vsi uporabniki SAP 

V procesu vnašanja nove snovi in zmesi za kreiranje ter urejanje kemikalije se uporabljajo druge 

transakcije. V spodnji tabeli so naštete transakcije za proces kreiranja nove kemikalije, funkcije 

transakcije in avtorizacije uporabe po posameznih oddelkih.  

Preglednica 2: Transakcije v procesu kreiranja zmesi in snovi 
Transakcija Funkcija transakcije Dovoljena uporaba transakcije po 

oddelkih 

CG02BD –  

kreiranje, urejanje 

Kreiranje, urejanje snovi ali zmesi v 

specifikaciji kemikalije 

VO 

(urejeno z avtorizacijami) 

CG02BD –  

pregled  
Pregled snovi ali zmesi v specifikaciji 

kemikalije  

Vsi uporabniki SAP 

(urejeno z avtorizacijami) 

CG36VEN Dodajanje VL na zmes VO 

CG12 Kreiranje in urejanje fraz VO 

CGAC Pregled dodeljevanja fraz VO 

CGCZ Ujemanje glavnih podatkov (MD) VO 

5.4.3 Proces odobritve oz. prepovedi uvedbe nove kemikalije 

V tem delu bo opisan postopek odobritve oz. prepovedi uvedbe nove kemikalije v podjetje, prav 

tako tudi odgovornosti in pristojnosti vseh udeleženih posameznikov OE v omenjenem procesu. 

Določila v nadaljevanju veljajo za poklicno rabo vseh vrst kemikalij v proizvodnji (npr. 

granulati, kemikalije za površinsko zaščito,…) in za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, 

okolice (olja, masti, barve, kiti, lepila,…) ne glede na to, ali se nabavljajo na slovenskem ali 

tujem trgu. Postopek velja tudi za brezplačne vzorce. 
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Enaka pravila se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če se kemikalije ne uporabljajo v podjetju, 

vendar so zaradi različnih namenov (npr. promet s kemikalijami, nabava, prodaja, skladiščenje, 

servisiranje,…) v kakršnikoli obliki, ne glede na čas zadrževanja, prisotne v podjetju. 

Za laboratorijske kemikalije, ki se uporabljajo izključno v laboratorijih, kjer se že uporabljajo 

kemikalije in imajo posledično izvedene vse primerne ukrepe z vidika VO, PV in VZD v 

nadaljevanju opisani postopek odobritve oz. prepovedi nove kemikalije, ne velja. 

V podjetju ni dovoljeno naročanje, raba ali uporaba katerekoli kemikalije ter sprejemanje 

vzorcev brez predhodno pridobljenega dovoljenja.  

V implementaciji modula EHS so prisotna tudi nabavna naročila in prevzemi v SAP-u. Ker se 

v primeru nevarnih kemikalij le-te naročijo pri zunanjih dobaviteljih in gre pri tem za ne med-

podjetni proces, mora nabava najti primernega proizvajalca oz. dobavitelja. Za nakup 

kemikalije je potrebno kreirati nabavno naročilo v SAP-u in nato kemikalije z vhodno 

dobavnico prevzeti v podjetje. Nabavni oddelek je zadolžen tudi, da sporoči v skladišče, da se 

kemikalije glede na zahteve primerno skladiščijo. 

V procesu odobritve oz. prepovedi uvedbe nove kemikalije se uporabljajo statusi, ki imajo 

določen pomen v različnih korakih dokumenta ZAF: 

AA – osnutek  (začetek kreiranja dokumenta) 

VD – v delu (dokument je v koraku izpolnjevanja s podatki z VL) 

ZV – zavrnitev (proces odobritve je zavrnjen in lahko predstavlja končni status dokumenta) 

PT – potrditev (proces odobritve je potrjen in ne predstavlja končnega statusa dokumenta) 

KR – korekcija (dokument je v statusu popravljanja in ne predstavlja končnega statusa 

dokumenta) 

RR – odobritev (proces odobritve je odobren in predstavlja končni status dokumenta, kemikalija 

je odobrena za nabavo) 

OS – osveževanje (potrebno počakati na obdelavo podatkov v sistemu) 

NE – neveljaven (dokument je neveljaven in predstavlja končni status dokumenta) 

 
Slika 8: Mreža statusov v SAP-u
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Slika 9: Diagram procesa potrjevanja odobritve ali zavrnitve nove kemikalije 
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Postopek odobritve oz. zavrnitve uvedbe nove kemikalije v podjetje poteka po korakih, ki so 

razloženi v nadaljevanju. Vsa obveščanja v procesu potrjevanja nove kemikalije potekajo preko 

SAP-a, razen če kdorkoli od udeleženih v procesu ni uporabnik SAP. V tem primeru obveščanje 

takega udeleženca poteka preko e-pošte. Kreiranje  dokumenta ZAF se prične s transakcijo 

CV01N v koraku 4 in spremembo dokumenta v korakih 4 do 15 s transakcijo CV02N ter pregled 

s CV03N v kateremkoli koraku, ko je dokument ustvarjen. Kreiranje dokumenta poteka po 

naslednjih korakih: 

Korak 1: Naročnik nove kemikalije odpre proces uvajanja z zahtevkom za uvedbo nove 

kemikalije, ki ga pošlje preko e-pošte odgovornemu delavcu v oddelek nabave. V tem koraku 

je naročnik lahko s področij investicij, industrijskega inženiringa, kadrovske zadeve in 

korporativne storitve, logistika, nabava, prodaja, program ogrevalni sistemi, program KA, 

program MEKOM, program PSA, program HZPA, program Solar, RKC HZA, RKC KA, RKC 

PSA, razvoj PMS, razvoj elektronike, skupne razvojne enote, servis, sistem kakovosti, skupno 

vzdrževanje, vodenje produktnih skupin, VO in VZD ter standardizacija in šifracija. 

Naročnik na zahtevku posreduje naslednje podatke: 

- zahteve za material, 

- trgovsko ime kemikalije in ime proizvajalca (v primeru, če sta znana), 

- uporabnika kemikalije (to je zaposleni v OE, kjer se bo kemikalija uporabljala), 

- namen uporabe kemikalije – proces ali aktivnost, 

- okvirna letna poraba, 

- število delavcev, ki bodo delali s kemikalijo, 

- časovna izpostavljenost delavcev, 

- skladiščno lokacijo in 

- priloži ustrezno dokumentacijo (če je ta že pridobljena). 

Korak 2: Odgovorni delavec nabave pridobi od dobavitelja ali proizvajalca kemikalije potrebno 

dokumentacijo - VL in po dogovoru z VO tudi ostale potrebne dokumente. V primeru, če je 

naročnik uvedbe nove kemikalije že pridobil dokumentacijo ali del dokumentacije, se naročnik 

in nabavni referent dogovorita o nadaljnjem pridobivanju ostale potrebne dokumentacije, če je 

ta še potrebna. 

Korak 3: Delavec v VO po prejetju vseh potrebnih dokumentov in ostalih podatkov prične s 

korakom 4. 

Korak 4: Delavec VO prične v sistemu SAP z izvajanjem procesa uvajanja nove kemikalije v 

SAP-u, s kreiranjem dokumenta odobritev oz. prepoved uvedbe nove kemikalije, ki je v SAP-

u za ta namen poimenovan ZAF. Dokument kreira s transakcijo CV01N. Status dokumenta 

ZAF je v tem trenutku AA, kar pomeni, da je to osnutek dokumenta.  
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V zavihek dodatni podatki dokumenta ZAF delavec VO vpiše podatke, ki jih je pridobil z 

zahtevka in ostale podatke, ki jih pridobi iz poslanih dokumentov: 

- nezdružljivi materiali, 

- nevarne lastnosti, 

- stavki o nevarnosti, 

- previdnostni stavke, 

- sestava, 

- manjkajoči dokumente, 

- klasifikacijska številka odpadka, 

- izpust v odpadne vode, 

- primernost za stik z živili, 

- vsebnost substance na listi omejenih kemikalij in 

- omejene kemikalije. 

V zadnji točki tega koraka se dokument:  

- odobri (status VD), v tem primeru se proces nadaljuje s korakom 5 ali  

- zavrne (status ZV). V tem primeru se proces odobritve zaustavi, VO pa mora obvestiti 

naročnika, nabavnega referenta, VZD, PV in po potrebi ostale OE. 

V tej točki se v zavihku pregled in potrjevanje določijo uporabniki SAP, ki nato v koraku 5a in 

5b dopolnijo dokument ZAF ter dokument potrdijo za nadaljnjo obravnavo ali pa ga zavrnejo. 

Označi se tudi kreator dokumenta ZAF, ki nato dobiva sporočila o poteku procesa odobritve ali 

zavrnitve. 

Korak 5: V tem delu se dokument ZAF istočasno pošlje na oddelka VZD in PV.  

Korak 5a: VZD pregleda in izpolni eno od naslednjih podatkov v dokumentu: 

- ali se kemikalija lahko uporablja in pod katerimi ukrepi (dokumentu ostane v statusu VD); 

- v primeru zavrnjene uporabe substance je potrebno vpisati razlog zavrnitve (status 

dokumenta ZV). 

Korak 5b: PV pregleda in izpolni: 

- ali so potrebni posebni ukrepi za požarno varnost; 

- v primeru posebnih ukrepov, je potrebno posebne ukrepe našteti. 

V zadnji točki tega koraka se dokument odobri (status dokumenta ostane VD) ali zavrne (status 

dokumenta ZV).  

Za končno odobritev korakov 5a in 5b je potrebna odobritev tako v VZD in PV, pri zavrnitvi 

pa je dovolj zavrnitev dokumenta s strani enega oddelka – koraka 5a ali 5b, za kar je potrebno 

napisati tudi obrazložitev.  
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O statusu uvedbe nove kemikalije VO o tem preko IS SAP obvesti naročnika uvedbe nove 

kemikalije, nabavnega referenta in odgovorna delavca VZD in PV ter po potrebi tudi druge OE.  

Korak 6: Ko je dokument ZAF oz. uvedba kemikalije potrjena v koraku 4, 5a in 5b, se zaključen 

dokument ZAF pošlje naročniku nove kemikalije (iz koraka 1). Naročnik v sistemu potrdi 

izjavo o seznanjenosti z nevarnostmi, ki jih kemikalija predstavlja in se tako sistemsko podpiše. 

Status dokumenta ZAF je VD. V primeru, da naročnik ni uporabnik sistema SAP, mu mora 

delavec iz VO poslati izpolnjen in natisnjen dokument odobritev oz. prepoved uvedbe nove 

kemikalije, v katerem naročnik podpiše izjavo in podpisano vrne delavcu VO, ki dokument v 

elektronski obliki arhivira poleg ostale dokumentacije. Potrditev ali zavrnitev v tem primeru 

poteka prilagojeno preko internetnega brskalnika.  

Potrditev s strani naročnika je osnovni pogoj za uvedbo in nabavo kemikalije v podjetje. V 

primeru, da naročnik zavrne dokument odobritve, je v podjetje prepovedano naročilo te 

kemikalije (status dokumenta ZV). 

Korak 7: Je pogojen korak in je potreben v primeru naročanja večje količine kemikalije. 

Naročanje vzorčne šifre je količinsko omejeno. Če gre za nabavo večje količine kemikalij, je 

potrebno odpreti v sistemu pravo materialno šifro. V primeru uporabe koraka 7 mu sledi korak 

13 in nato korak 8. 

Korak 8: VO spremeni status dokumenta ZAF v PT in preko IS SAP obvesti uporabnika ter 

ostale udeležence procesa o spremembi statusa ZAF dokumenta. S tem informira, da je naročnik 

uvedbo nove kemikalije oz. dokument ZAF potrdil. V primeru statusa KR pomeni, da je 

dokument ZAF v statusu korekcije. Podatke na dokumentu ZAF je mogoče popraviti v vsakem 

koraku do koraka 8. 

Korak 9a: Uporabnik kemikalije kreira vnos zahtevka za naročilo materiala za testiranje (za 

vzorčno ali materialno šifro). Korak se naredi v primeru, ko gre za primer testiranja vzorca. 

Sledi mu korak 9b. 

Korak 9b: Nabavna naročilnica materiala za testiranje se kreira v večini primerov za vzorčno 

šifro materiala. Na vsako postavko naročilnice se poleg nabavnih podatkov zaradi zagotavljanja 

sledljivosti odobritve doda tudi številka dokumenta ZAF. Nabava prave materialne šifre se 

naredi v primeru naročanja večje količine kemikalije. Sledi mu korak 10. 

Korak 10: Po nabavi kemikalija s transportom prispe v podjetje. V SAP-u je potrebno narediti 

prevzem kemikalije na določeno skladiščno lokacijo, kar se zapiše v zgodovino naročilnice oz. 

v sistem SAP. Pregled omogočajo transakcije za pregled materialnega poslovanja. 

Korak 11: V uporabniškem oddelku se nova substanca oz. material testira. Sledi korak 12. 



 
 

43 

Korak 9c: Izhaja iz koraka 8 in se zgodi v primeru, ko testiranje vzorca ni potrebno. Tako  koraki 

9a, 9b, 10 in 11 niso potrebni. Kemikalija se naroči in prevzame preko nabavnega oddelka kot 

normalna, že obstoječa materialna šifra, vendar za korakom 17. Koraku 9c sledi korak 12.  

Korak 12: V tem koraku proces uvajanja uporabnik zavrne (status ZV) ali potrdi v SAP-u (status 

ostane PT). Status ZV določi, da je uporaba kemikalija v podjetju prepovedana in se sistemsko 

sporoči vsem udeleženim v procesu. Status PT določi, da se bo uvedena nova kemikalija v 

bodoče v podjetju normalno naročila in uporabljala. V primeru potrditve sledi korak 12a ali 

12b. 

Korak 12a: V primeru ko je uvedba kemikalije potrjena s strani uporabnika in materialna šifra 

še ni kreirana za primer naročila večje količine kemikalije, se v OE šifracija kreira nova 

materialna šifra. Sledi korak 13. 

Korak 13: Kreiranja prave materialne šifre v SAP-u je potrebno nanjo povezati dokument ZAF. 

Sledi korak 14. 

Korak 14: OE šifracijo po kreiranju nove šifre zapre in spremeni status dokument ZAF v RR, 

kar pomeni, da je dokument odobren in s tem tudi uvedba nove kemikalije. V tem koraku je 

potrebno sistemsko obvestiti vse uporabnike o spremembi statusa. Sledi korak 16 a ali 16b. 

Korak 12b: Izhaja iz koraka 12. V primeru, da je dokument ZAF v koraku 12 PT in materialna 

šifra v SAP-u že obstaja iz koraka 7 in nato 13, sledi korak 12b in nato korak 15. 

Korak 15: Sledi koraku 12b. Tako VO v tem koraku zapre in spremeni status dokumenta ZAF 

v RR in pri tem obvesti o spremembi vse udeležence procesa. Sledita koraka 16a ali 16b. 

Korak 16a: V primeru odobritve nove kemikalije je potrebno kreirati novo substanco oz. zmes 

in jo povezati z materialno šifro. Na zmes se doda tudi dokument ZAF. 

Korak 16b: V primeru urejanja obstoječe kemikalije (npr. sprememba imena dobavitelja) se 

dokumenti pripnejo na že obstoječo zmes, vendar z novo verzijo odobritve ZAF. 

Korak 17: VO poveže substanco oz. zmes z materialno šifro. 

V kateremkoli koraku se lahko uporabijo statusi za zavrnitev, korekcijo ali osveževanje, vendar 

pa se vsaka sprememba v sistem tudi shrani. Status NE se uporabi pri nižjih oz. starejših verzijah 

odobritve, ko postane višja oz. novejša verzija aktualna - v statusu RR. 

Na koncu procesa potrjevanja, ko je status ZAF-dokumenta RR, se ustvari povezava med  

potrditvenim dokumentom ZAF, materialno šifro in kemikalijo, če je le-ta že kreirana. Če 

kemikalija še ni kreirana, se naredi povezava z materialno šifro, ko se kreira tudi substanca. 

Dokument ZAF predstavlja potrditev uvedbe nove kemikalije v podjetje, nanj so vezane vse 

izjave in dokumenti, ki pripadajo posamezni kemikaliji. Materialna šifra je SAP-ova šifra 
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materiala, ki predstavlja kemikalijo kot material v sistemu. Z materialno šifro se operira po vseh 

modulih v SAP-u. Kemikalija pa predstavlja snov oz. zmes na področju EHS, kamor se zapišejo 

vse lastnosti posamezne snovi oz. zmesi.   

 
Slika 10: Kemikalije v SAP-u, povezava med dokumentom ZAF, materialom in 

kemikalijo. 

5.4.4 Proces kreiranja nove kemikalije – snovi in zmesi 

Kemikalija je v sistemu zmes, ki je sestavljena iz ene ali več snovi. Pri kreiranju nove kemikalije 

smo se odločili, da bomo zaradi razlikovanja pri kreiranju snovi uporabljali za snov črko C in 

številko CAS, za zmes pa črko R, šifro materiala MM in ime dobavitelja. 

 

Slika 11: Primer povezave med materialom, zmesjo in snovjo v SAP-u 

CG02BD – Kreiranje snovi in zmesi 

Transakcija CG02BD, ki se uporablja za kreiranje snovi in zmesi, je sestavljena iz mnogih 

objektov SAP, vendar so v našem primeru pomembni naslednji deli: 

Začetni ekran substance oz. kemikalije glede na avtorizacije omogoča izbiro med načinom za 

kreiranje in pregled kemikalij ali urejanje kemikalij – snovi in zmesi. V nadaljevanju bomo 
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opisali postopek kreiranja nove kemijske snovi in zmesi, urejanje in pregled pa je mogoč na isti 

način pri že kreiranih kemikalijah. 

 

Slika 12: Začetni ekran kreiranja zmesi, sestavljen iz menija, glavnih podatkov 
substance in drevesa lastnosti 

Začetni ekran je sestavljen iz treh objektov. Prvi del je meni, ki omogoča izbiro v standardnem 

meniju EHS. V procesu kreiranja kemikalije bomo z menija uporabljali substance. 

Drugi del so glavni podatki kemikalije, ki so razdeljeni na 7 zavihkov. V SAP-u v prijavi v 

slovenskem jeziku zaenkrat še ni slovenskih prevodov, vendar pa bo to v prihodnje prevedeno 

s strani SAP-a. VO bo pri kreiranju nove substance uporabljalo zavihke: 

- glavo specifikacije oz. substance (angl. Specification Header), 

- identifikatorje (angl. Identifiers) in 

- dodelitev materiala (angl. Material Assignement). 

Tretji objekt transakcije za kreiranje kemikalije je drevo lastnosti (angl. Property tree), ki se 

uporablja le v primeru kreiranja zmesti. Objekt drevo lastnosti se prikaže v primeru, ko je zmes 

že kreirana. 

 Kreiranje nove snovi (C) 

Snovi (C) so osnovni gradniki zmesi (R). V SAP-u je najprej potrebno kreirati snov, katere SAP 

ime je sestavljeno iz črke C in številke CAS, ki jo pridobimo z VL zmesi. SAP-ovo 

poimenovanje snovi je lahko sestavljeno iz največ 12-ih znakov, ki morajo vsebovati črko C, 

številko CAS in dva pomišljaja, ki ločujeta številko CAS na tri dele.  

1

2

3
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Slika 13: Primer snovi 1, zavihek - glava specifikacije 

Pri kreiranju snovi je v zavihek identifikatorji glavnih podatkov kemikalije potrebno vpisati le 

številko CAS (SAP tip identifikacije NUM) in ime snovi (SAP tip identifikacije NAM), ki ju 

pridobimo z VL. Določena snov (C) pa se lahko pojavi v različnih snoveh (R), vendar se v 

takšnem primeru snov kreira le enkrat in se nato pri sestavi zmesi v drevesu lastnosti kot sestava 

doda v različne zmesi.  

 

Slika 14: Primer snovi 1, zavihek - identifikatorji 

V primeru snovi se kemijske lastnosti ne vpisujejo v drevo lastnosti.  

 Kreiranje nove zmesi (R) 

Pri kreiranju zmesi (R) je SAP poimenovanje zmesti. Polje omogoča vpis 12 znakov, in sicer 

črke R, naslednjih 6 mest je potrebno vpisati MM-šifro materiala, sledi podčrtaj in 4 znaki na 

koncu so namenjeni za vpis začetek imena dobavitelja. Začetek imena dobavitelja je 

pomemben, saj je lahko isti material povezan z različnimi zmesmi, ki se lahko med seboj 

razlikujejo le zaradi različnega dobavitelja. Primer kreirane zmesi (R) je R123456_DOB1, ki 

bo v našem primeru sestavljena iz prej omenjenih snovi.  

V glavi specifikacije se v okno zaznamek doda referenčna številka ZAF, s katero je bila 

kemikalija in kreirana zmes odobrena za naročanje in uporabo v podjetju. 
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Slika 15: Primer zmesi 1, zavihek - glava specifikacije 

V primeru zmesi v zavihek identifikatorji vpišemo le ime zmesi (SAP tip identifikacije NAM), 

ki ga pridobimo z VL. Zmes nima svoje številke CAS. 

 

Slika 16: Primer zmesi 1, zavihek - identifikatorji 

V zavihek dodelitev materiala vpišemo SAP material MM, s katerim je nato v sistemu zmes 

povezana. Tako lahko dostopamo do materiala MM in preko materiala še do dokumenta ZAF. 

 

Slika 17: Primer zmesi 1, zavihek - dodelitev materiala 

V primeru zmesi vpišemo še lastnosti kemikalije v drevo lastnosti.  

 

Slika 18: Meni v drevesu lastnosti 
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V podjetju bomo do nadaljnjega uporabljali naslednje lastnosti, ki so nato razdeljene na 

podrobnejše lastnosti: splošno, sestava, lastnosti relevantne za varnost, fizikalno-kemični 

podatki in predpisi.  

Vnašale se bodo vse lastnosti kemikalije, ki so pridobljene z VL. Najpodrobnejše lastnosti, ki 

jih je potrebno vnesti že ob kreiranju zmesi so:  

- Standardna sestava zmesi 

Vpisati je potrebno snovi in vrednost oz. količino snovi v posamezni zmesi v procentih. 

 

Slika 19: Primer sestave zmesi  iz snovi 1 in snovi 2 

- H-stavki, P-stavki in GHS/CLP piktogrami  

 

Slika 20: Pot v meniju v drevesu lastnosti za vpis H-, P-stavkov in GHS/CLP 
piktogramov 
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Slika 21: Vnos H-, P-stavkov in GHS/CLP piktogramov 

- R-stavki in S-stavki po prejšnji uredbi, ki je pokrivala področje EU. Če R- in S-stavki še 

obstajajo, jih je potrebno vpisati v sistem. 

 

Slika 22: Pot v meniju v drevesu lastnosti za vpis R- in S-stavkov. 

 

Slika 23: Vnos R- in S-stavkov 

- Lastnosti, kot so agregatno stanje, barva, gostota in druge lastnosti, se vnesejo v drevo 

lastnosti kemikalije z VL zmesi, ki se pridobi od dobavitelja. 

CG36VEN – Pripenjanje VL 

Transakcija za pripenjanje varnostnega lista na zmes. VL mora biti shranjen na lokalnem disku 

v primernem tipu datoteke npr. .docx, .pdf. S transakcijo pripnemo datoteko na vnešeno 

substanco. Poleg poti in naziva datoteke-VL je potrebno vnesti, na katero substanco pripenjamo 

VL in šifro dobavitelja.  
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Slika 24: Primer pripenjanja VL na zmes 

CGAC – Iskanje karakteristike za set fraz 

Fraze v modulu SAP EHS predstavljajo posamezne lastnosti kemikalij, ki spadajo v določen 

set fraz. Set fraz je npr. agregatno stanje, fraza pa npr. tekoče agregatno stanje. Za kreiranje 

nove fraze poiščemo v transakciji CGAC v drevesu lastnosti pravo karakteristiko, ki določa 

posamezni set fraz. 

 

Slika 25: Iskanje pravilnega seta fraz, npr. agregatno stanje v drevesu lastnosti 

 

Slika 26: Iskanje pravilne karakteristike v setu fraz 
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CG12 – Kreiranje fraze 

Transakcija za kreiranje posamezne fraze. V polje tekst fraze vpišemo ime nove fraze, npr. 

tekoče agregatno stanje. 

 

Slika 27: Kreiranje teksta nove fraze 

Dodamo ustvarjeno frazo na pravo karakteristiko, ki smo jo poiskali v transakciji CGAC. 

 

Slika 28: Dodajanje fraze na pravo karakteristiko iz seta fraz 

CGCZ – Povezava fraze z matičnimi podatki 

S transakcijo CGCZ povežemo ustvarjeno frazo še z matičnimi podatki, kar se naredi v ozadju 

avtomatsko. 
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Slika 29: Primer povezave novih ustvarjenih fraz z matičnimi podatki 

5.4.5 Analiza SPIN uvedbe modula EHS 

V spodnji tabeli smo povzeli slabosti, prednosti, izzive in nevarnosti, ki ko se pojavile z uvedbo 

modula EHS. Tabela je ločena na dva dela: v prvem delu so prednosti in slabosti, ki 

predstavljajo stanje ob uvedbi novega modula. Drugi del so izzivi in nevarnosti, ki predstavljajo 

možne situacije v prihodnosti. V prednostih smo zapisali vse pozitivne aspekte, ki smo z uvedbo 

pridobili, v slabostih pa so negativni aspekti, ki jih z uvedbo nismo rešili ali pa so se z uvedbo 

modula pojavili.  

Drugi del, ki predstavlja možno stanje v prihodnosti, zajema izzive oz. pozitivne možnosti, ki 

so se zaradi uvedbe modula pojavile in jih lahko v prihodnje uresničimo. Zadnji del, nevarnosti, 

pa predstavljajo stanja, ki se lahko zaradi uvedbe modula pojavijo in bodo težko rešljiva ali pa 

sploh ne in bo potrebno primerne rešitve iskati na drug način, ne s spreminjanjem nastavitev 

informacijskega sistema SAP. 
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Preglednica 3: SPIN analiza uvedbe modula 

Prednosti:  

 Popoln pregled podatkov o kemikalijah na 

vseh področjih uporabe. 

 Popolna sledljivost odobritev uvajanja novih 

kemikalij in odgovornosti pri tem procesu. 

 Hitrejši in enostavnejši dostop ter možnost 

tvorbe poročil o različnih podatkih o 

kemikalijah. 

 Sistemska ureditev področja kemikalij, 

podatkov o kemikalijah in povezava za 

materialnimi šiframi. 

 Lažje poročanje oblastem o kemikalijah. 

Slabosti:  

 Stroški z uvedbo modula EHS. 

 Veliko udeležencev v procesu na nivoju 

različnih oddelkov. 

 Poraba časa za učenje novega procesa veliko 

uporabnikov in hkrati slaba odzivnost novih 

uporabnikov. 

 Stari podatki o kemikalijah in odobritvah ne 

bodo v sistemu. 

 Nepoznavanje novih procesov. 

 Ostaja možnost kršitve internih predpisov 

glede nenamenske uporabe kemikalij in na 

mestu, kjer uporaba ni dovoljena, manjka 

sistemska kontrola. 

 Možnost napak pri ročnem vnosu podatkov. 

 Možnost subjektivnosti pri vnosu podatkov 

in pri potrjevanju uvedbe nove kemikalije. 

Izzivi: 

 Možnosti spremembe zakonodaje in s tem 

možnost predelave sistema. 

 Enostavnejša analiza dobaviteljev kemikalij. 

 Možnost razširitve na skladiščenje kemikalij 

v sistemu. 

 Možnost avtomatske kontrole kreiranja in 

naročanja kemikalij. 

 

Nevarnosti: 

 Nepredvidene spremembe evropskih in 

državnih predpisov ter nezmožnost 

spremembe obstoječega sistema.  

 Nedelovanje SAP sistema oz.  kratkoročna 

nedostopnost do podatkov. 
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6 SKLEP 

Področje gospodarjenja s kemikalijami postaja vedno bolj pomembno v podjetjih, ki se z njimi 

srečujejo pri proizvodnji in sploh pri poslovanju. Zaradi normativnih ureditev, ki določajo, kako 

je s kemikalijami potrebno ravnati in ostalih prednosti, ki jih prinaša uporaba informacijskega 

sistema, smo se v podjetju odločili za uvedbo celotnega področja ravnanja s kemikalijami v 

enoten informacijski sistem SAP, ki je v podjetju že v uporabi. Področje ravnanja s 

kemikalijami v SAP-u ureja modul EHS. 

Zaradi razumevanja uvedbe področja gospodarjenja s kemikalijami v sistem smo najprej opisali 

splošni informacijski sistem SAP in normativno ureditev področja kemikalij, nato pa prešli na 

področje gospodarjenja s kemikalijami v podjetju. Zaradi primerjave stanja pred in po uvedbi 

modula EHS smo opisali stanje pred uvedbo modula EHS in nato vsebinski koncept same 

uvedbe modula. Implementirano področje vključuje prenovo procesov odobritve oz. prepovedi 

uvedbe nove kemikalije v podjetje in kreiranje kemikalije v informacijski sistem.  

Glede na zastavljene cilje z uvedbo novega modula, smo se odločili za uvedbo standardnega 

pod-modula, ki pokriva področja upravljanja z nevarnimi snovmi in ravnanje s kemikalijami. 

Na osnovi vsebinske rešitve obeh procesov smo naredili tehnične nastavitve SAP-a. Pred 

kreiranjem le-teh je bilo potrebno predvideti, kako bodo tehnične nastavitve za modul EHS 

vplivale na delovanje drugih modulov. Skozi proces uvedbe, vključno vsebinskega in predvsem 

tehničnega vidika, smo spoznali prilagoditve standardnih nastavitev in dodatne nastavitve 

sistema glede na zahteve posameznega procesa. 

Namen naloge je bil predstaviti postopek uvajanja SAP modula EHS. Opisali smo proces 

uvajanja novih kemikalij, ki vključuje dokument odobritve ali zavrnitve uvedbe nove 

kemikalije in proces kreiranja kemikalije v sistem. V procesu uvajanja novih kemikalij smo 

vključili tudi vse normativne dokumente, ki morajo biti v sistemu povezani z dokumentom 

odobritve uvedbe, v primeru zavrnitve uvedbe pa se kemikalija v podjetju ne bo uporabljala.  

Z uvedbo smo izpolnili vse zastavljene cilje, ki smo si jih zadali pred uvedbo modula. 

Zagotovili smo enoten pregled in sledenje nad uporabo kemikalij vzdolž celotne verige. 

Kontrolo nad uporabo kemikalij smo ustvarili z možnostjo sledenja posamezni kemikaliji v 

sistemu, vendar uvedba neposredne kontrole ostaja odprta in jo bomo uvedli v prihodnosti.  

Skozi uvajanje informacijskega sistema na področju gospodarjenja s kemikalijami se je 

zastavljen koncept izkazal za pravilnega, saj tehnične nastavitve sistema, ki predstavljajo 

zahtevno in obsežno delo, po začetku uporabe na produkcijskem klientu ni bilo potrebno 

spreminjati. S tem smo izpolnili še en zastavljen cilj – modul EHS smo na pravi način povezali 

z obstoječimi moduli v SAP-u. 
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V diplomski nalogi smo podrobno opisali korake obeh procesov modula EHS in s tem napisali 

navodila za delo za zaposlene, ki kreirajo dokumente odobritev oz. zavrnitev ali vnašajo 

kemikalije v sistem in se pri tem srečujejo s pomembnimi odločitvami glede ravnanja s 

kemikalijami ter s tem nenehno prevzemajo odgovornosti. Ker so procesi dela v podjetju interno 

urejeni, smo z uvedbo spremenili in dopolnili obstoječi interni predpis, ki ureja odobritev oz. 

prepoved uvedbe nove kemikalije v podjetje. Poleg vidika vnosa podatkov smo v nalogi 

prikazali tudi vidik pregleda vnesenih informacij o kemikalijah. Pregled podatkov o 

kemikalijah je dostopen vsem uporabnikom SAP, ki prihajajo v stik s kemikalijami na 

kateremkoli področju v podjetju. Z uvedbo modula EHS smo podatke o kemikalijah 

sistemizirali in pridobili možnost informacijske povezave z ostalimi podatki v informacijskem 

sistemu.  

Pri pisanju naloge smo poleg vrste prednosti uvedbe modula EHS uvideli tudi pomanjkljivost, 

ki pa se je izkazala za izziv, ki ga nameravamo v prihodnosti odpraviti. Pomanjkljivost 

predstavlja avtomatska kontrola o uporabi in naročanju kemikalije ter povezava kemikalije z 

materialom. Avtomatske kontrole nismo uvedli v sistem, saj bi s tem morali predelati tudi druge 

module SAP, kar pa bi postopek uvedbe modula EHS podaljšalo.  

Slabost se je pokazala na področju stroškov z uvedbo modula, vendar smo zaradi prednosti, ki 

jih modul prinaša, stroške dolgoročno zmanjšali. Zaradi dostopa do informacij o kemikalijah, 

sledljivosti uporabe in sledljivosti o uvajanju novih kemikalij bodo možnosti za nesreče manjše, 

prav tako bo gospodarjenje s kemikalijami bolj optimizirano.   

Z diplomsko nalogo smo ustvarili dodano vrednost organizacije, saj smo zajeli in zapisali 

pomembno področje ravnanja s kemikalijami, ki ob nepravilni rabi lahko povzročijo škodo 

vsem, ki se pri delu srečujejo z le-temi. Predvsem pa smo olajšali delo zaposlenim na področju 

varstva okolja, zdravja in varnosti na delovnem mestu. 
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