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POVZETEK 

Kakovost je osnovno načelo, ki ga morajo upoštevati podjetja, če želijo biti uspešna na 

trgu. Pomemben dejavnik konkurenčnosti podjetja je nenehno izboljševanje kakovosti 

poslovanja. V diplomski nalogi najprej opisujemo pojem kakovosti, zagotavljanje 

kakovosti in metode zagotavljanja kakovosti. Opredeljeni so dejavniki, ki vplivajo na 

kakovost, in opisana pomen politike kakovosti ter sam sistem kakovosti. V nadaljevanju 

opisujemo standarde kakovosti od nastanka, namena, družine standardov ISO 9000, 

mednarodne standardizacije, standarde v svetu in v Sloveniji ter prednosti in slabosti 

standardov ISO 9000. Zadnji del diplomske naloge pa se nanaša na sistem kakovosti po 

ISO 9001 v obravnavanem podjetju.  

Ključne besede: kakovost, standardi kakovosti, politika kakovosti, ISO standard, ISO 

9001 

SUMMARY 

Quality is the main principle, which has to be acknowledged by companies, if they want 

to be successful on the market. A key factor of company competitiveness is the 

continuous improvement of business activities quality.  The Thesis firstly describes the 

term of quality, quality assurance and quality assurance methods. It defines factors, that 

impact quality, and describes the importance of quality policy and the quality system. 

Later on it describes quality standards from their   beginning, the ISO 9001 standard 

family, the international standardization, the world and domestic standards and the 

advantages and weaknesses of the ISO 9001 standards. The final part of the Thesis 

refers to the quality system according to the ISO 9001 in the discussed company. 

Keywords: quality, quality standards, quality policy, the ISO standard, ISO 9001 

UDK: 658.5:005.6(043.2) 
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1 UVOD 

Cilj vsake organizacije je živeti in uspevati. Proizvajati mora izdelke, ki si jih kupci 

želijo, in sicer v dogovorjenih rokih, na določeni ravni kakovosti in po sprejemljivi ceni. 

Kakovost je postala bistveni element gospodarske učinkovitosti in osnovno načelo vseh 

uspešnih organizacij, zato se vprašanja kakovosti lotevajo z novimi sistemskimi ukrepi, 

katerih osnovna načela so podana v standardih serije ISO 9000 (Šostar 2000, 219). 

Kakovost je stopnja, na kateri skupek svojstvenih razlikovalnih značilnosti 

izpolnjuje zahteve, potrebe ali pričakovanje, ki je izraženo kot splošno samoumevno ali 

pa obvezno (SIST ISO 9000:2002). 

Poznamo več definicij kakovosti, ki zajemajo isto bistvo: kakovost je stopnja 

sposobnosti nekega proizvoda, da zadosti specifičnim zahtevam odjemalca. Kakovost je 

povezana s človekovo naravo, ki se nenehno spreminja. Standardi pa so konstantni, so 

določeni in predstavljajo nek vezni člen med nenehno se spreminjajočimi človeškimi 

zahtevami  kakovosti in kakovostnim izdelkom. 

Namen diplomskega dela je predstaviti pridobljene standarde kakovosti podjetja 

Cimos, d. d., Senožeče po sistemu kakovosti ISO 9001:2000 in jih primerjati s 

splošnimi zahtevami standardov kakovosti. Cilj teoretičnega dela diplomske naloge je 

proučiti obravnavano področje kakovosti in ISO 9000 standarde, predstaviti pojem 

kakovosti in standarde kakovosti od začetka njihovega razvoja ter družino standardov 

ISO 9000 na primeru izbranega podjetja. Glavni cilj empiričnega dela je dokazati, da so 

standardi kakovosti v podjetju skladni in primerljivi z mednarodnimi standardi, 

ugotoviti upravičenost vloženega časa in sredstev za postavitev dokumentacije 

poslovnih procesov, politike kakovosti, odgovornosti, nadzora, merjenja in končnega 

analiziranja vseh postopkov in preučiti, ali ti ukrepi prinašajo želene rezultate.  

Naloga je tematsko razdeljena na dva sklopa, prvi je teoretični, drugi pa empirični. 

Teoretični del se deli na dve poglavje. V prvem poglavju so opisani: pomen kakovosti, 

zagotavljanje kakovosti in metode zagotavljanja kakovosti, dejavniki, ki vplivajo na 

kakovost, politika kakovosti in sistem kakovosti. Drugo poglavje se nanaša na standarde 

kakovosti. V tem poglavju so opisani nastanek in zgodovinski razvoj standardov, načela 

vodenja kakovosti, standardi družine ISO 9000, mednarodna standardizacija in ISO v 

svetu ter v Sloveniji. Empirični del se nanaša na sistem kakovosti po ISO 9001 v 

obravnavanem podjetju Cimos, d. d., Proizvodni center Senožeče. Na koncu so podani 

sklep z osnovnimi ugotovitvami, seznam literature, virov in priloga. 
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2 KAKOVOST 

2.1 Pojem kakovosti 

V sami literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo pojem kakovosti. 

Kakovost ima različne opredelitve in je ne morejo poenotiti niti strokovnjaki za 

kakovost, saj se spreminja s časom in z družbenimi spremembami. Beseda kakovost 

izhaja iz latinske besede »qualitas«, ki pomeni »iz časa«.  

Definicija kakovosti, ki jo predlaga Ameriško združenje za nadzor kakovosti  in se 

uveljavlja po vsem svetu, se glasi: »Kakovost je skupek lastnosti in značilnosti izdelka 

oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene 

potrebe.« (Kotler 1996, 56) 

Farouk M. Fawiz je zapisal »Kakovost je določena s stopnjo, s katero predmet 

trgovanja izpolnjuje zahteve in pričakovanja kupca« (Potočnik et al. 1998, 15). 

Standardi ISO pa kakovost opredeljujejo sledeče: »Kakovost je doseganje vseh lastnosti 

izdelka ali storitve, ki jih kupec pričakuje.« (Potočnik et al. 1998, 15) 

Slika 2.1 Enačba kakovosti 

KAKOVOST = 
kakovost 

NAČRTOVANJA 
+ 

kakovost 

IZVEDBE 
+ 

kakovost 

FUNKCIJE 
+ 

kakovost 

SERVISIRANJA 

Vir: Potočnik et al. 1998, 15. 

Pri opredeljevanju kakovosti je treba upoštevati zorni kot odjemalcev. Iz tega 

zornega kota je kakovost zmes objektivne, »trde« kakovosti, ki jo je mogoče 

laboratorijsko ali kako drugače natančno izmeriti, in subjektivne, »mehke« kakovosti, ki 

je prepuščena zaznavanju posameznega, subjektivnega odjemalca (Snoj 1998, 23). 

Avtorica Franka Piskar v svoji knjigi Učinki standarda kakovosti ISO navaja, kako 

nekateri znanstveniki definirajo kakovost, in sicer: »Deming  definira kakovost kot 

brezhibnost (Out of crisis), guru kakovosti Jurum jo razume kot ustreznost namenu 

(Quality Control Handbook), Cosby kot usklajenost z zahtevami (Quality is Free), 

Feugnebaum pa pravi, da kakovost definira odjemalec (Total Quality Control).« (Piskar 

2006, 36) 

Kot vidimo, si lahko kakovost razlagamo na različne načine, kot si jo razlagajo 

različni guruji kakovosti. Piskarjeva je v svoji knjigi napisala: »Kakovost pomeni zelo 

različne stvari za različne ljudi, običajno je kakovost vedno povezana s ceno ali s 

stroški.« (Piskar 2006, 35). Adolf Šoštar pa je zapisal: »Kakovost pa je lahko skupek 

značilnosti in značilnih vrednot nekega izdelka ali storitve glede na njegovo primernost 

in izpolnjevanje točno določenih in predpostavljenih potreb.« (Šostar 2000, 7) 
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Kot pravi Šostar v svojem učbeniku, kakovost pomeni optimalno izpolnjevanje 

zahtev tržišča glede na naslednja merila (Šostar 2000, 7): 

− funkcionalnost,  

− zanesljivost, 

− prijaznost do okolja, 

− življenjsko dobo, 

− čas dobave, 

− ceno, 

− svetovanje in vzdrževanje. 

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

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

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

družini … kakovost vse bolj povezujemo in doživljamo v povezavi s človeškimi 

potrebami, hotenji in pričakovanji (Novak 2001, 12).  

2.2 Zagotavljanje kakovosti 

Zagotavljanje kakovosti je skupek dejavnosti menedžmenta kakovosti, načrtovanja 

kakovosti, upravljanja in preverjanja kakovosti (Šostar 2000, 9). 

Zagotavljanje kakovosti obsega vse načrtovane in sistematične dejavnosti, potrebne 

za pridobitev primernega zaupanja, da bo proizvod izpolnjeval predpisane zahteve. 

Funkcije zagotavljanja kakovosti morajo zajeti vse dejavnosti organizacije. Vsak 

oddelek, sektor ali služba je odgovoren za izvajanje del na svojem področju dejavnosti. 

Kakovost proizvoda ne sme biti prepuščena naključju, temveč mora biti rezultat 

prizadevanj vseh, ki so neposredno ali posredno vključeni v poslovanje organizacije 

(Vujoševič 1996, 17). 

Zagotavljanje kakovosti ni samo tehnična dejavnost, temveč je to sistem, ki presega 

okvir proizvodnih procesov in prodira v vse funkcije organizacije (Vujoševič 1996, 17). 

Zagotavljanje kakovosti je postalo odločujoče za uspeh podjetij predvsem zato, ker 

so se tržišča in izdelki v zadnjih letih zelo spremenili. Kot razloge za zagotavljanje 

kakovosti lahko naštejemo naslednje spremembe (Šostar 2000, 10): 

− spremembe tržišča (turbulence – hitro spreminjajoče se zahteve kupcev 

oziroma tržišča, poostrene varnostne zahteve, naraščajoče zahteve po dokazih o 

zagotavljanju kakovosti, prijaznost do okolja in ustrezno ravnanje z odpadki, 

naraščajoče zahteve oziroma pričakovanja kupcev, mednarodna prepletenost 

podjetij, nove poti širjenja in prodaje izdelkov in storitev); 

− spremembe izdelkov (krajši inovacijski časi in hitrejša zrelost za tržišče, 
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zahtevnejša sestava izdelkov). 

Kakovost izdelka ali storitve podjetja je relativen pojem. Kar je kakovostno za 

enega, ni nujno dobro tudi za drugega kupca. Ravno kupec oziroma odjemalec storitve 

pa je tisti, ki odloča, ali je izdelek oziroma storitev kakovostna ali ne. Velika 

konkurenca podjetja sili, da se odzivajo na povpraševanje tudi z dobro kakovostjo 

svojih izdelkov oziroma storitev in s tem prepričajo kupca, da še kdaj kupi njihov 

izdelek. Kakovost izdelkov oziroma storitev ustvarja podobo podjetja v javnosti. 

Podjetja, katerih izdelki ali storitve so stalno enako kakovostni, bodo pridobila dober 

sloves med svojimi kupci in jih bodo na ta način obdržala in pridobila nove. 

Zagotavljanje kakovosti pa ni enkratno in dokončno dejanje, certificiranje sistema po 

ISO 9001 ni zadnje dejanje. Zagotavljanje kakovosti je stalen proces, ki zahteva stalno 

izboljševanje lastnosti izdelkov ali storitev, organizacije zagotavljanja kakovosti, 

tehnologije, merilne opreme, sposobnosti ljudi, skratka izboljšanje podjetniškega 

sistema (Marolt 1994, 14). 

Tabela 2.1 Standardi za zagotavljanje kakovosti 

Standard  Vsebina  

DIN ISO 9000  Predstavlja temeljne usmeritve za izbiro in uporabo 

standardov za menedžment kakovosti.  

DIN ISO 9001  Najširši standard, ki obravnava vse elemente na visokem 

nivoju zahtevnosti (razvoj, konstruiranje, proizvodnjo, 

vgradnjo, montažo, preizkušanje in servisiranje).  

DIN ISO 9002  Na nekoliko nižjem nivoju obravnava jamstvo kakovosti v 

fazah proizvodnje, montaže in vgradnje (ne vključuje 

razvoja in servisa).  

DIN ISO 9003  Obsega preizkušanje in končni nadzor izdelkov.  

DIN ISO 9004  Obravnava menedžment ugotavljanja kakovosti.  

Vir: Marolt 1994, 14. 

2.3 Metode zagotavljanja kakovosti  

V zgodnjih fazah procesa nastajanja izdelkov je za uspešen nadzor in upravljanje 

kakovosti razvitih več različnih metod preventivnega zagotavljanja kakovosti.  

Vsem metodam je skupna ena lastnost oziroma cilj: vsako morebitno napako je 

treba odkriti in odpraviti, še preden se pojavi v fazi uporabe izdelka oziroma storitve. 
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V spodnji tabeli so zbrane lastnosti in namen posameznih metod ter njihov vpliv na 

sistem zagotavljanja kakovosti. 

Tabela 2.2 Metode zagotavljanja kakovosti 

 

Vir: Šostar 2000, 99. 

2.4 Dejavniki, ki vplivajo na kakovost 

Na kakovost izdelka ali storitev vpliva mnogo dejavnikov, ki jih razdelimo v dve 

skupini, in sicer na človeške in tehnološke faktorje (Marolt 1994, 10). 

Vplivnost posamezne skupine dejavnikov na kakovost določenega izdelka ali 

storitve je različna. To je razvidno iz slike 2.2. 
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Slika 2.2 Vpliv človeških in tehnoloških dejavnikov na kakovost 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Marolt 1994, 10. 

Iz slike je razvidno, da na kakovost v večji meri vplivajo tehnološki dejavniki, kar 

pa ne pomeni, da je kakovost odvisna samo od te vrste dejavnikov, temveč tudi od 

človeškega dejavnika, saj se ti dve vrsti dejavnikov medsebojno prepletata in 

dopolnjujeta. 

Človeške dejavnike razdelimo na (Marolt 1994, 10–11): 

− neposredne dejavnike, ki jih predstavljajo lastnosti posameznika, npr. 

prizadevnost, znanje, izkušnje, sposobnost itd., in se razlikujejo od človeka do 

človeka; 

− posredne dejavnike, ki so pomembni predvsem pri industrijskem načinu 

proizvodnje izdelkov in storitev ter odražajo sposobnost menedžmenta 

podjetja, da se v podjetju dosega in vzdržuje primeren nivo kakovosti, to so: 

sistem zagotavljanja kakovosti v podjetju, motiviranje ljudi za kakovostno 

delo, načrtno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, urejenost reševanja 

problemov kakovosti ipd.; 

− tehnološke dejavnike pa predstavljajo delovna sredstva, oprema za merjenje in 

preskušanje, surovine in materiali, finančna sredstva za investicije, zahtevani 

standardi in predpisi. 

2.5 Politika kakovosti 

V poslovni politiki organizacije mora biti podana načrtna usmeritev dolgoročnega 

razvoja na področju kakovosti in določeni cilji, naloge in obveznosti. Politika kakovosti 

mora biti določena na najvišji ravni vodenja in mora biti obvezna za vse zaposlene. 

Politika kakovosti je osnovni dokument, ki opredeljuje pomembnost in odgovornost za 

kakovost v organizaciji. Politika mora biti dolgoročna in odprta za spremembe 

(Vujoševič 1996, 14–15). 

Ciljev v politiki ni mogoče postavljati, dokler politika ni določena. Ko je politika 
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določena, postanejo cilji sami po sebi jasni. Cilji morajo biti postavljeni tako, da se 

zagotovi sodelovanje vseh področij organizacije. Politika in cilji morajo biti pismeno 

opredeljeni in dostavljeni vsem zaposlenim. Postavljenim ciljem je treba dodati metode 

in sredstva, s katerimi jih bomo dosegli, zato moramo izdelati strategijo za izvajanje 

politike kakovosti. Strategija mora biti opredeljena v številnih dejavnostih, ki vplivajo 

na kakovost (Vujoševič 1996, 15).  

Najvišje vodstvo mora glede politike kakovosti zagotoviti, da (SIST ISO 

9001:2000, 14): 

− je primerna namenu organizacije, 

− vključuje zavezanost k izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljšanju 

učinkovitosti sistema obvladovanja kakovosti, 

− podaja okvir za določanje in pregledovanje ciljev kakovosti, 

− so znotraj organizacije z njo seznanjeni in jo razumejo, 

− se pregleduje nenehna primernost. 

2.6 Sistem kakovosti 

Sistem kakovosti je sistem odgovornosti. Nosilci sistema morajo biti ljudje, ki 

zaupajo v svoje znanje in sposobnosti ter imajo ponos, da držijo dano besedo. Sistem 

kakovosti je danes osnovni pogoj za nudenje in izdelavo opreme. Sistem je 

dokumentiran v Poslovnik kakovosti, ki je hkrati tudi osnova za uvajanje in 

izobraževanje kadrov (Vujoševič 1992, 15). 

Bistvo sistema kakovosti je, da se vse dejavnosti, ki vplivajo na kakovost izdelka, 

načrtujejo, izvajajo, nadzorujejo in dokumentirajo sistemsko. Natančno morajo biti 

določeni načrt dela, organizacija dela in odgovornost posameznih služb. V sistemu 

morajo biti določeni predvsem (Vujošveič 1992, 14–15): 

− naloge in odgovornosti vsake organizacijske enote, 

− jasna določila glede načina vodenja, 

− odgovornosti in pooblastila odgovornih oseb, 

− postopki in navodila za izvajanje posameznih dejavnosti, 

− način pristopa k razpoznavanju problemov, 

− način pristopa k reševanju problemov, 

− način sodelovanja med posameznimi organizacijskimi enotami in skupinami, 

− komunikacijske povezave za vodenje in izvajanje posameznih dejavnosti. 



 

9 

3 STANDARDI KAKOVOSTI 

Standardi kakovosti omogočajo enoten jezik med odjemalci in proizvajalci. So 

dokumentirani sporazumi med odjemalci in proizvajalci, ki vsebujejo tehnične opise in 

druga natančna merila, kot so pravilniki, navodila, obrazci. Temeljijo na priznanih 

rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj. Njihov namen je, da se zagotovi skladnost 

materialov, procesov, storitev z zahtevami standarda, ki jih je treba dosledno upoštevati. 

Standard nastane s konsenzom in ga odobri priznan organ, ki določa pravila, smernice 

ali značilnosti za dejavnost in njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno 

uporabo in je usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju 

(Dolinšek 2005, 21). 

3.1 Nastanek in zgodovinski razvoj standardov 

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

»enaka mera«, »isonomy« pa »enakost znakov«. ISO je združenje nacionalnih 

organizacij za standardizacijo. Ta organizacija je nevladna in je bila ustanovljena leta  

1947.  

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

sistem kakovosti. Na podlagi teh izkušenj v zvezi s kakovostjo oborožitve iz druge 

svetovne vojne so v ZDA kmalu po vojni oblikovali in objavili nekaj osnovnih načel. Ta 

osnovna načela so bila objavljena po letu 1945 kot zbirka dokumentov NATO AQAP 

(North Atlantic Treaty Organization Allied Quality Assurance Publications). Ti 

standardi so spremenili temelje sklepanja pogodb med kupci in dobavitelji. Več podjetij 

v Veliki Britaniji je v šestdesetih spoznalo uporabnost teh dokumentov, v upoštevanju 

le-teh so videli možnosti za izboljšanje učinkovitosti lastne proizvodnje, nadzora in 

izbire dobaviteljev. Z objavami nadzora oziroma zagotavljanja kakovosti so želeli 

izboljšati svoj ugled. Več teh podjetij je objavilo lastne dokumente, v katerih so 

opredelili zahteve glede kakovosti tako lastnih dejavnosti kot dejavnosti svojih 

dobaviteljev. Te zahteve so sledile splošnim vodilom standardov DEF STANDS 

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

prilagojene potrebam posameznih organizacij. Večje organizacije so te zahteve postavile 

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

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

izdelovali za različne stranke po različnih standardih. Britanska organizacija za 

standardizacijo (British Standards Institution – BSI) je novembra 1972 izdala BS 4891 – 

vodilo za kakovost, da bi uvedla določen red in standardizacijo v določanju splošnih 

industrijskih zahtev za kakovost. Ta standard je bil mišljen kot osnovno vodilo 

podjetjem, ki bi želela uvesti sistem menedžmenta kakovosti, in je bil zato napisan zelo 
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splošno. Ta standard je bil dobro sprejet. Leta 1979 je izšel BS 5750. Ta standard je 

sprejela večina kupcev, ki so svoje sisteme prilagodili standardom (Dolinšek 2006, 22–

23).  

Ko je nastala Evropska skupnost, je Mednarodna organizacija za standardizacijo 

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

nanaša na zagotavljanje kakovosti. S tem so hoteli poenotiti vse nacionalne standarde 

zaradi lažjega povezovanja prodajalcev različnih držav in povečati mednarodne menjave 

proizvodov in storitev. 

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

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

izvršiti različne službe v organizaciji, da bo zagotovljena kakovost proizvoda. ISO 

standardi so standardi za sistem kakovosti v organizaciji. 

Vse države Evropske skupnosti so uskladile svoje nacionalne standarde s standardi 

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

9000. 

SIST ISO 9000 je bil leta 1994 v Sloveniji nekoliko spremenjen (ISO 9000:1994). 

To pa ni bila dokončna sprememba, saj je standard ISO 9000:1994 decembra 2000 

zamenjal standard ISO 9000:2000. Trenutno je v veljavi prenovljeni standard SIST ISO 

9000:2002 (Marolt in Gomišček 2005, 102–104). 

Slika 3.1 Zgodovinski prikaz razvoja standardov kakovosti ISO 9000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 103. 
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Tabela 3.1 Kronologija razvoja standardov serije ISO 9001 

Leto  Stopnja razvoja  

1979 – BS 5750  Prvi veljavni državni standardi na področju sistemov kakovosti v 

svetu  

1987 – ISO 9000  Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) objavi prvo 

izdajo serije standardov ISO 9000 (prilagojeni in izboljšani BS 

5750 – osnova za ISO 9000)  

1987  Prevod ISO 9000 v JUS A.KO.010-14 (vključuje elemente 

samoupravljanja)  

1989 – junij  Prvi prevod ISO 9000 v slovenskem jeziku – čista kopija 

(ISKRA STANDARD)  

1992 – marec  Ustanovljen tehnični odbor USM/TC QAS Zagotavljanje  

kakovosti  

1993 – december  Prva izdaja serije SLS ISO 9000  

1994 – druga 

izdaja  

ISO objavlja dopolnjeno drugo izdajo serije standardov ISO 9000  

1995 – april  Predelana in usklajena druga slovenska izdaja serije standardov 

SIST ISO 9000  

2000 – novembra  Prenovljena tretja izdaja standarda ISO 9001  

Vir: Potkonjak 2004. 

3.2 Namen standarda 

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

kar pričakuje od dobavitelja oz. izvajalca. 

Organizacija, ki prevzame zahteve standarda v svoje poslovanje, se zavestno odloči 

za izvajanje delovnih procesov, ureditev organizacije, odnosov z dobavitelji in 

podizvajalci ter kupci oz. odjemalci. Zagotavlja jim raven storitev ali kakovost izdelkov, 

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

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

takšnih, ki izpolnjujejo tudi zahteve zakonodajalca (Grošič 2006, 17). 
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3.3 Načela vodenja kakovosti 

Snovanje standardov temelji na osmih načelih vodenja kakovosti. Celoten razvoj 

družine standardov ISO 9000:2000 temelji na načelih vodenja kakovosti. Poznavanje in 

razumevanje načel vodenja kakovosti je predpogoj za pravilno in uspešno uporabo 

zahtev standardov. Uporaba načel v posameznih organizacijah je odvisna od potrebe 

posamezne organizacije in izzivov, s katerimi se srečuje. Za oblikovanje učinkovitega 

sistema vodenja kakovosti mora podjetje v skladu s standardom ISO 9001:2000 

upoštevati ta osnovna načela vodenja kakovosti (Novak 2001, 13–15): 

− osredotočenost na odjemalce: organizacija je odvisna od svojih odjemalcev, 

zato mora razumeti njihove sedanje in prihodnje potrebe, izpolnjevati njihove 

zahteva in si prizadevati za preseganje njihovih pričakovanj; 

− voditeljstvo: voditelji vzpostavljajo enotnost namena in delovanja organizacije. 

Voditelji so tisti, ki odločilno vplivajo na ustvarjanje in ohranjanje notranjih 

odnosov, v katerih se zaposleni čutijo polno vključeni v aktivnosti za doseganje 

ciljev organizacije; 

− vključenost zaposlenih: zaposleni na vseh ravneh so jedro organizacije, zato 

njihova polna vključenost omogoča, da se njihove sposobnosti kar najbolje 

uporabljajo v korist organizacije; 

− procesni pristop: želene rezultate uspešneje dosegamo, če aktivnosti in z njimi 

povezane vire obvladujemo kot proces; 

− sistemski pristop k vodenju: prepoznavanje, razumevanje in vodenje 

medsebojno povezanih procesov kot sistema omogoča večjo uspešnost 

organizacij pri doseganju zastavljenih ciljev in večjo učinkovitost; 

− nenehno izboljševanje: nenehno izboljševanje mora biti stalen cilj vsake 

organizacije; 

− odločanje na podlagi sredstev: učinkovite odločitve slonijo na analizi podatkov 

in informacij; 

− vzajemno koristni odnosi z dobavitelji: vzajemno koristni odnosi povečujejo 

sposobnost organizacije in njenih dobaviteljev za ustvarjanje vrednosti. 

3.4 Predstavitev družine standardov ISO 9000 

Družina standardov je bila razvita z namenom pomagati organizacijam različnih 

velikosti in dejavnosti pri uvajanju in delu z učinkovitimi sistemi vodenja kakovosti 

(Dolinšek 2005, 45). 

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

različnim organizacijam pri razvoju in delu z učinkovitimi sistemi vodenja kakovosti v 
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navezi dobavitelj–organizacija–odjemalec (zainteresirane strani). Skupino tvorijo 

skladno celoto standardov za sistem vodenja kakovosti, ki omogoča in podpira 

medsebojno razumevanje v nacionalni in mednarodni trgovini (Spahič 2005, 17). 

Skupino ISO 9000:2000 sestavljajo štirje standardi (Dolinšek 2006, 26–27): 

− ISO 9000:2000 opisuje temelje sistema menedžmenta kakovosti in specificira 

izraze za sistem menedžmenta kakovosti; 

− ISO 9001:2000 specificira zahteve za sistem menedžmenta kakovosti, ki 

izpolnjujejo zahteve odjemalcev in zahteve ustrezne regulative; ko mora 

organizacija dokazati svojo sposobnost za dobavo proizvoda in ko si 

organizacija prizadeva za večje zadovoljstvo odjemalcev; 

− ISO 9004:2000 podaja smernice, ki zahtevajo tako učinkovitost kot uspešnost 

sistema menedžmenta kakovosti. Namen tega standarda je nenehno 

izboljševanje delovanja organizacije ter zadovoljstvo odjemalcev in drugih 

zainteresiranih strani. Ni pa namenjen za potrjevanje ali uporabo v pogodbenih 

odnosih; 

− ISO 19011 podaja napotke za presojanje sistemov menedžmenta. 

3.5 Mednarodna standardizacija 

ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) je svetovna zveza nacionalnih 

organov za standarde (članov ISO). Mednarodne standarde ponavadi pripravljajo 

tehnični odbori ISO. Vsak član, ki želi delovati na področju, za katero je bil ustanovljen 

tehnični odbor, ima pravico biti zastopan v tem odboru. Pri delu sodelujejo mednarodne 

vladne in nevladne organizacije, povezane z ISO. Mednarodni standardi so pripravljeni 

v skladu s pravili, podanimi v  Direktivah ISO/IEC, 3. del. 

Osnutki mednarodnih standardov, ki jih sprejemajo tehnični odbori, se pošljejo 

vsem članom v glasovanje. Za objavo mednarodnega standarda je treba pridobiti 

soglasje najmanj 75 odstotkov članov, ki se udeležijo glasovanja. 

Mednarodni standard ISO 9001 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje 

kakovosti in zagotavljanje kakovosti, pododbor SC2 Sistem kakovosti. Naslov ISO 

9001 je bil popravljen in ne vsebuje več izraza »Zagotavljnje kakovosti« (SIST ISO 

9001:2000, 5).  

3.6 ISO v svetu in v Sloveniji 

Do konca decembra 2007 je bilo izdanih najmanj 951486 certifikatov serije ISO 

9001:2000 v 175 državah, kar predstavlja dobro 6 % rast od leta 2006. 

Naslednje tabele in slike prikazujejo rast držav članic kot tudi certificiranih podjetij 

za ISO 9001:2000. Kot je razvidno iz slik in tabel ne narašča le število certificiranih 
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podjetij, ampak narašča tudi število držav članic v sistemu ISO. 

Tabela 3.2 Skupno število certificiranih podjetij za ISO 9001:2000 po področjih in 

število držav po letih za obdobje 2003–2007 

Svet Evropa Slovenija leto 

št. certifikatov št. držav št. certifikatov št. držav št. certifikatov 

2003 497.919 149 242.455 47 465 

2004 660.132 154 320.748 48 1811 

2005 773.867 161 377.196 48 2114 

2006 896.929 170 414.232 49 2182 

2007 951.486 175 431.479 49 1886 

Vir: The ISO Survey – 2007, 2008. 

 

Slika 3.2 Rast števila certificiranih podjetij v svetovnem in evropskem merilu po 

letih za obdobje 2003–2007 

Vir: The ISO Survey – 2007, 2008. 
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Slika 3.3 Rast števila certificiranih podjetij v Sloveniji po letih za obdobje 2003–

2007 

Vir: The ISO Survey – 2007, 2008. 

Slika 3.4 Prvih deset držav po številu certifikatov ISO 9001:2000 

Vir: The ISO Survey – 2007, 2008. 
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− Standardi ISO 9000 so sprejeti po vsem svetu. Ker gre za standardizirane 

zahteve, standardi ISO 9000 premagujejo vse ovire, kot so: jezikovne, politične 

in kulturne ovire. Na področju zagotavljanja kakovosti podjetjem omogočajo 

objektivno ocenjevanje in mednarodno primerjavo podjetij (Sun et al. 2004, 

131–153). 

− Standardi ISO 9000 omogočajo izboljšati delovni proces, identificirati napake 

in postavljajo okvir za preverjanje, ali proizvodi ustrezajo vnaprej postavljenim 

standardom. Glavne koristi vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti po ISO 

9001:2000 so: uvajanje optimalne organizacije poslovanja, ureditev notranjega 

poslovanja v podjetju, pregledna organiziranost, preglednost poslovnega 

procesa, vzpostavitev reda oz. pravil obnašanja, opredelitev pristojnosti in 

odgovornosti, dobra podlaga za sistematizacijo in opis delovnih mest, 

izboljšanje notranjih komunikacij, podlaga za usposabljanje, ohranjanje znanja 

pri kadrovskih spremembah, dvig zavesti zaposlenih o kakovosti, doseganje 

skladnosti z zahtevami in pričakovanji odjemalcev in izboljševanje kakovosti, 

lažji vstop na globalno tržišče itd. (Potkonjak 2004). 

− Standardi ISO 9000 nam postavljajo jasne zahteve, ki jih moramo izpolniti, če 

želimo pridobiti certifikat. Predpisan je postopek pridobitve certifikata. Pri 

odobritvi sodelujejo strokovne institucije (Potočnik et al. 1996,  20). 

Poleg prednosti pa imajo standardi ISO 9000 tudi naslednje slabosti: 

− Pri pridobivanju certifikatov ISO 9000 je treba celoten sistem dokumentirati. 

Obsežna dokumentacija in preveč podrobna navodila zmanjšujejo motivacijo in 

ustvarjalnost zaposlenih ter povzročajo nelagodje med sodelavci v podjetju. To 

slabost so poskušali odpraviti pri tretji izdaji standardov ISO 9000. Ta izdaja 

zahteva manj dokumentacije, čeprav nekateri menijo, da je še vedno preveč 

(Sun et al. 2004, 131–153). 

− Fleksibilnost je ena od lastnosti, ki primanjkuje standardom ISO 9000. Podjetje 

si mora prizadevati, da proizvodi ustrezajo vnaprej postavljenim standardom. 

Prav to pa je včasih ovira za napredek na področju zagotavljanja in 

obvladovanja kakovosti. Okolje podjetja in pričakovanja potrošnikov se 

namreč neprestano spreminjajo in zahtevajo hitre prilagoditve. Standardi ISO 

pa zahtevajo načrtovanje in dokumentiranje sprememb (Sun et al. 2004, 131–

153; Martinez – Lorente in Martinez – Costa 2004, 260–276). 

− Standardi ISO 9000:1994 imajo preveč poudarka na kontroli vhodnih 

materialov, nedokončanih in dokončanih proizvodov, pri tem pa se premalo 

uporablja različna statistična orodja in daje prevelik poudarek inšpekciji. 

Poudarek bi moral biti na preventivi in ne na popravljalnih ukrepih. Cilj 
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kontrole kakovosti mora biti iskanje vzrokov za napake in njihovo reševanje, 

da se napake ne bi pojavljaje v prihodnosti, ne pa samo odkrivanje napak. Ta 

slabost je bila deloma že odpravljena z uvedbo standardov ISO 9000:2000 

(Martinez – Lorente in Martinez – Costa 2004, 260–276). 

− Standardi ISO 9000 postavljajo minimalne zahteve za kakovost. Če podjetje 

želi doseči boljše poslovne rezultate, si mora prizadevati za nenehen napredek 

in osvojiti celovito obvladovanje kakovosti. Raziskave so pokazale, da 

podjetja, ki so pridobila samo certifikat ISO 9000, dolgoročno niso izboljšala 

rezultatov. Veliko podjetij se zadovolji s pridobitvijo certifikata ISO 9000 in ga 

uporablja kot trženjsko orodje. Zelo dobre poslovne rezultate lahko podjetje 

pričakuje s tem, da v pridobitvi certifikata vidi priložnost za izboljšanje 

delovanja in kakovosti ter okvir za osvojitev koncepta celovitega obvladovanja 

kakovosti (Magd in Curry 2003,  244–256). 

− Ena od slabosti standardov ISO 9000 je tudi dejstvo, da se preveč podjetij 

zadovolji z izgradnjo sistema kakovosti – skladnosti s standardi. Vzrok za to je 

slabo razumevanje standardov ISO 9000, zaradi katerega se podjetja v 

neučakanosti za pridobitev certifikata prilagajajo standardom, namesto da bi 

standarde prilagodila sebi. Podjetja verujejo v standarde kot v mehanizem, ki je 

že sam po sebi pot do uspeha in kakovosti, namesto da bi v njih videli le 

pripomoček in okvir za iskanje rešitev (Verbič 1994, 90). 
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4 ISO 9001 V PODJETJU CIMOS, D. D., PROIZVODNI CENTER 

SENOŽEČE 

4.1 Predstavitev podjetja 

Skupina Cimos ustvarja novo pot na področju avtomobilske industrije, kmetijske 

mehanizacije, industrijske in energetske opreme ter strojegradnje. Sedež skupine Cimos 

je v Kopru. Ima strateško pozicijo v srednji Evropi, zahodno od Dunaja in severno od 

Benetk. Je globalno in hitro rastoče podjetje. S sodobno opremljenimi proizvodnimi 

centri in predstavništvi po Evropi je prisotna na vseh pomembnejših trgih. 

Z negovanjem odnosov s kupci ter hkrati z vlaganji v raziskave in razvoj je Cimos 

uspel postati eden od pomembnih dejavnikov napredka v panogi, tako utrjuje svojo 

vlogo tudi v širšem smislu. Vse bolj se prepoznava v skrbi za notranjo vzajemnost in 

konstruktivno, pozitivno umeščenost v lokalno, nacionalno in evropsko družbeno 

okolje. Zaveda se, da tega okolja ni mogoče ločiti od naravnega, zato vestno spremlja 

nove možnosti in norme, ki jih upošteva kot podjetje in skupina podjetij v oblikovanju 

sonaravnega razvoja. 

Poslanstvo 

Temeljno poslanstvo družbe obsega aktivno navzočnost na trgu in utrjevanje 

položaja v mednarodnih gospodarskih tokovih. To dosega z visoko strokovnim in 

razvojno-ustvarjalnim delom, saj skrbi za dvig ravni znanja, za nenehno usposabljanje 

in šolanje vseh sodelujočih v poslovnem procesu. S tem ustvarja pogoje za zaposlenost 

in nudi ustvarjalne možnosti za uresničevanje strateških ciljev, ki jih neprestano 

dopolnjuje in prilagaja tehnološkemu razvoju. 

Vizija 

Postati ustvarjalec procesov v avtomobilski industriji in ena najuspešnejših 

gospodarskih skupin v izbranih dejavnostih na ciljnih trgih je vizija družbe. Podjetje želi 

hkrati postati pomemben gospodarski subjekt, katerega vloga je integriranje znanja, 

kadrov, opreme in kapitala. 
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Slika 4.1 Lega proizvodnih centrov 

 

Vir: Cimos 2008. 

4.1.1  Organiziranost in sestava skupine Cimos 

Skupina Cimos je sestavljena iz matične družbe Cimos, d. d., in 25 odvisnih družb, 

delujočih v osmih državah, kot kaže slika 4.2. 

Slika 4.2 Organiziranost in sestava skupine Cimos 

 

Vir: Cimos 2008a. 
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4.1.2 Zgodovina in razvoj Profitnega centra Senožeče 

Skupina Cimos je sestavljena iz matične družbe Cimos, d. d., in 25 odvisnih družb, 

delujočih v osmih državah. Najstarejši matični del podjetja sestavljajo trije proizvodni 

centri: Koper, Senožeče in Buzet. 

Kot zanimivost je na začetku treba poudariti, da je na prostoru, kjer se trenutno 

nahaja Proizvodni center Cimos Senožeče, že leta 1928 pričela obratovati pivovarna 

Adria. Proizvajala je velike količine kakovostnega piva in ga celo preko tržaškega 

pristanišča izvažala v Ameriko. Leta 1947 so takratne italijanske oblasti »poskrbele« za 

njeno ukinitev. 

Po drugi svetovni vojni so na tej lokaciji ustanovili mizarsko podjetje, ki je 

obratovalo do leta 1967. 

Tega leta je Tomos v nekaj nad 1000 kvadratnih metrov velikih prostorih odprl 

obrat za proizvodnjo avtomobilskih delov s 70 zaposlenimi. 

Današnji proizvodni center se razteza na več kot 12.000 kvadratnih metrov veliki 

pokriti funkcionalni površini in zaposluje 410 delavcev.  

Temeljna usmeritev proizvodnega centra je bila ves čas proizvodnja avtomobilskih 

delov. Poleg tega je bila v letih 1978 do 2000 dopolnilna dejavnost proizvodnja raznih 

delov, podsklopov in sklopov za transmisije in gonila kmetijskih strojev.  

Cilji proizvodnega centra so bili in so tudi v bodoče proizvajati tehnološko zelo 

zahtevne sklope na področju mehanske obdelave za avtomobilsko industrijo. 

Za dosego teh ciljev je pogoj sodobna oprema in strokovna usposobljenost kadra na 

vseh ravneh. Danes tovarna razpolaga z več kot 100 sodobnimi CNC-krmiljenimi 

obdelovalnimi enotami, ki zagotavljajo visoko produktivnost in zahtevano kakovost. 

Prvi pogoj za dosego zastavljenih ciljev v Proizvodnem centru Senožeče je izobražen in 

strokovno usposobljen kader. 

Procesi na področju uvajanja novih tehnologij, informacijskih sistemov, sodobnih 

metod poslovanja, znanja jezikov, inovativnih dejavnosti, ekologije, varstva in zdravja 

pri delu se kontinuirano izvajajo za vse strukture in ravni zaposlenih 

Proizvodni center Senožeče se je v okviru Cimosa ustalil kot stabilna, konkurenčna 

in okolju prijazna tovarna. 

Primarni izdelki Proizvodnega centra Senožeče so: 

− centralna ohišja,  

− tečaj vrat prtljažnika,  

− izpušni kolektor,  

− nosilec kompresorja,  

− nosilci ležajev odmične gredi in 

− ležajna puša, nosilec ležaja, pokrov diferenciala, pokrov sklopke. 
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4.2 Sistem vodenja kakovosti 

4.2.1 Splošne zahteve sistema vodenja kakovosti 

Splošne zahteve za sistem vodenja kakovosti so opisane v standardu SIST ISO 

9001:2000 pod točko 4.1. Ta točka opredeljuje, da mora organizacija vzpostaviti, 

dokumentirati, izvajati in vzdrževati sistem vodenja kakovost ter nenehno izboljševati 

njegovo učinkovitost v skladu z zahtevami mednarodnega standarda (SIST ISO 

9001:2000, 11). 

Organizacija mora za izvajanje sistema kakovosti (SIST ISO 9001:2000, 11): 

− identificirati procese, potrebne za sistem vodenja kakovosti, in njihovo uporabo 

v celotni organizaciji; 

− določiti zaporedje in medsebojne vplive teh procesov; 

− določiti kriterije in metode, potrebne za zagotovitev tako učinkovitega 

delovanja kot udi učinkovitega obvladovanja teh procesov; 

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

nadzorovanja teh procesov;  

− nadzorovati, meriti in analizirati te procese; 

− izvajati ukrepe, potrebne za doseganje načrtovanih rezultatov in za nenehno 

izboljševanje teh procesov. 

4.2.2 Cilji sistema vodenja 

Sistem vodenja razvijajo v Proizvodnem centru Senožeče kot orodje, ki jim na 

načelih, definiranih v Poslovniku vodenja, omogočajo doseganje naslednjih ciljev 

(Cimos 2009b, 11): 

− izpolnjevanje potreb in zahtev kupcev ter relevantne zakonodaje pri realizaciji 

izdelkov in storitev; 

− razvoj kulture voditeljstva in poslovne odličnosti; 

− doseganje maksimalnih rezultatov z obstoječimi viri, organizacijo in procesi; 

− nenehno izboljševanje organizacije na področju kakovosti, ravnanja z okoljem 

in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 

 Z vzdrževanjem sistema vodenja v Proizvodnem centru Senožeče zagotavljajo: 

− razvoj in stalne izboljšave sistema vodenja;  

− skrbništvo in razvoj Poslovnika vodenja; 

− potrjevanje, izdajanje, spreminjanje in arhiviranje sistemske dokumentacije;  

− poročanje vodstvu o učinkovitosti sistema vodenja;  
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− predstavljanje sistema vodenja zainteresirani javnosti (kupcem, dobaviteljem); 

− razvoj sistema vodenja; 

− sodelovanje s certifikacijskimi organi. 

4.2.3 Splošno o zahtevah dokumentacije 

Dokumentacija sistema vodenja kakovosti mora vključevati (SIST ISO 9001:2000, 

12): 

− dokumentirane izjave o politiki kakovosti in ciljih kakovosti; 

− poslovnik kakovosti; 

− dokumentirane postopke, ki jih zahteva ta mednarodni standard; 

− dokumente, ki jih organizacija potrebuje, da bi zagotovila učinkovito 

načrtovanje, delovanje in obvladovanje njenih procesov; 

− zapise, ki jih zahteva mednarodni standard. 

4.2.4 Zahteve glede dokumentacije 

Dokumentacija in zapisi sistema vodenja omogočajo definiranje, uresničevanje in 

uspešno ter učinkovito delovanje poslovnih procesov na vseh področjih sistema 

vodenja. Sistemska dokumentacija v podjetju je v štirih nivojih, in sicer (Cimos 2009b, 

11): 

− nivo 1 – poslovnik vodenja, 

− nivo 2 – sistemska navodila, dokumenti zunanjega izvora, 

− nivo 3 – delovna navodila, 

− nivo 4 – zapisi o kakovosti oziroma rezultati. 
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Slika 4.3 Prikaz sistemske dokumentacije po nivojih 

 

Vir: Cimos 2009b. 

Poslovnik vodenja 

S Poslovnikom vodenja so podane zahteve glede sistema vodenja v podjetju. 

Opisuje poslovne procese, definira odgovorne lastnike procesov, statične točke 

posameznih procesov in vloge funkcijskih enot znotraj posameznih procesov. Politika 

kakovosti je sestavni del poslovnika vodenja. 

Poslovnik vodenja temelji na standardu oziroma tehnični specifikaciji: 

− ISO 9001:2000, 

− ISO/TS 16949:2002, 

− ISO 14001:2004, 

− OHSAS 18001:1999. 

Sistemska navodila, dokumenti zunanjega izvora 

S sistemskimi navodili – SN so določene odgovornosti po posameznih procesih 

sistema vodenja, in sicer dajejo navodila, KDO, KAJ, KDAJ in KAKO izvaja 

posamezne aktivnosti procesov sistema vodenja. 

Nivo 2 sestavljajo tudi: 

− dokumenti zunanjega izvora (zakonski in podzakonski akti, standardi, kupčevi 

dokumenti …), 

− EMS1 in VIZ2 dokumenti (registri, programi, načrti nadzora) in 

                                                 
1 EMS – sistem ravnanja z okoljem (angl. Environmental Management System). 
2  VIZ – varnost in zdravje pri delu. 



 

25 

− načrti varovanja. 

Dokumenti, ki sestavljajo nivo 2, so podlaga za izvajanje aktivnosti v sistemu 

vodenja. 

V Proizvodnem centru Senožeče kot v celotnem podjetju Cimos v sistemu vodenja 

uporabljajo naslednja splošna sistemska navodila, ki predpisujejo odgovornosti in 

aktivnosti, ki se odvijajo v vseh procesih: 

− dokumenti sistemske dokumentacije, 

− obvladovanje dokumentov in zapisov, 

− matični podatki v informacijskem sistem SAP,3 

− varnostno kopiranje računalniških podatkov, 

− obvladovanje elektronskih podatkov na TIS,4 

− rokovanje s standardi, 

− splošno o presojah, 

− kontrolne karte. 

Delovna navodila 

Z njimi so določene specifične odgovornosti po posameznih procesih sistema 

vodenja oziroma posameznih organizacijskih enotah, proizvodnih centrih in službah ter 

dajejo navodila, KDO, KAJ, KDAJ in KAKO izvaja posamezne aktivnosti. Delovna 

navodila se uporabljajo za predpisovanje specifičnih zahtev oziroma potreb dela. 

Zapiski o kakovosti oziroma rezultatih 

Sistem vodenja spodbuja sprotno zapisovanje podatkov kot dokazil o delovanju 

sistema vodenja, kakor je definirano v prejšnjih nivojih. Ko so podatki na nivoju 4 

zapisani, so to zapisi. 

4.3 Pridobivanje certifikata ISO 9001 

V podjetju Cimos, d. d., Proizvodni center Senožeče, standarde pridobivajo prodaja, 

projektni vodje, oddelek standardizacij in drugi.  

V podjetju poznajo več različnih standardov, in sicer: 

                                                 
3 SAP – deluje v okolju odjemalec/strežnik, predstavlja celovito programsko rešitev za 

številne poslovne funkcije številnih poslovnih področij. SAP programska oprema zajema vso 
procesno logiko za obdelavo poslovnih podatkov.  

4 TIS – Tehnično informacijski sistem je sistem sestavljen iz množice ustrezno povezane 
strojne opreme in na njej nameščene programske opreme, ki omogoča računalniško podprto 
konstruiranje, vrednotenja, simulacijo in pripravo za proizvodnjo izdelkov. 



 

26 

− mednarodni standardi (DIN, EN, ISO, SIST), vir pridobivanja so CTK5 in 

USM,6 

− kupčevi standardi, 

− interni standardi. 

Proizvodni center Senožeče je standard ISO 9001 pridobil leta 1997. Postopek 

pridobitve omenjenega certifikata je trajal eno leto. Pri uvajanju standarda kakovosti ni 

sodelovala nobena zunanja organizacija. Uvedba standarda kakovosti ISO je najbolj 

vplivala na urejenost proizvodnje, sej se je le-ta izboljšala. Sistem kakovosti ISO se je 

uveljavljal v celotni organizaciji, vendar se certifikacija s širjenjem podjetja Cimos 

uvaja postopoma. Pri uvedbi standarda kakovosti ISO je bila vključenost zaposlenih 

zelo zadovoljiva, po uvedbi pa zadovoljiva. Glavni prednosti, ki jih je podjetje pridobilo 

z uvedbo certifikata kakovosti ISO, sta: 

− bolj pregledni procesi in 

− boljša predstavitev organizacije navzven. 

S pridobljenimi certifikati kakovosti želijo v podjetju: 

− izpolniti pričakovanja svojih kupcev, 

− prispevati k razvoju in donosni rasti, 

− skrbeti za čisto, zdravo in varno okolje. 

Podjetje Cimos pa nima samo standarda ISO 9001, ampak tudi druge standarde, ki 

jih je pridobilo kasneje. Leta 2001 je pridobilo standard ISO/TS 16949,7 prej je bilo 

podjetje certificirano s strani kupca – PSA. Standard ISO 140008 je pridobili leta 2002, 

OHSAS9 pa leto pozneje. 

                                                 
5 CTK – Centralna tehniška knjižnica. 
6 UMS – Urad za standardizacijo in meroslovje. 
7 ISO/ TS 16949 – sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji. 
8 ISO 14000 –  skupina standardov, ki obravnava sistem ravnanja z okoljem. 
9 OHSAS – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. 
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Slika 4.4 Certifikat ISO 9001:2000 

 

Vir: Cimos 2008b. 
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Slika 4.5 Certifikat ISO/TS 16949:2002 

 

Vir: Cimos 2008b. 

4.4 Vodstveni pregled 

Vodstvo mora v načrtovanih časovnih presledkih pregledovati politiko kakovosti z 

namenom, da ugotovi ustreznost, primernost in učinkovitost. Pri pregledu mora oceniti 

možnosti za izboljšave in potrebo po spremembah sistema vodenja kakovosti, vključno 

s politiko kakovosti in njenimi cilji (SIST ISO 9001:2000, 15). 

V Proizvodnem centru Senožeče se vodstveni pregled izvaja enkrat mesečno. 

Vodstveni pregledi so namenjeni spremljanju učinkovitosti sistema vodenja. Zajemajo 

pregled uspešnosti in učinkovitosti vseh procesov sistema vodenja. Pri teh pregledih je 

navzoč širši kolegij. Pregledi vodstva obsegajo pregled prejšnjih zadolžitev in rezultate 

zadnjega meseca oziroma obdobja. Podatki za vodstveni pregled so notranji in zunanji. 

Med te podatke spadajo: 

− uvedeni popravni in preventivni ukrepi, 

− odziv in pritožbe kupcev (število reklamacij, PPM, čas odprtja reklamacije), 

− poročila o neskladnosti in 

− poročila o stroških kakovosti (preventivni in korektivni stroški). 
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Vodstveni pregled zajema pregled uspešnosti in učinkovitosti vseh procesov 

sistema vodenja. 

Pregled s strani vodstva mora vključevati informacije o (Cimos 2009a, 6): 

− rezultatih presoj, 

− povratnih informacijah odjemalcev, 

− delovanju procesov in skladnosti proizvodov, 

− stanju preventivnih in korektivnih ukrepov, 

− ukrepih, ki so sledili predhodnim vodstvenim pregledom, 

− pregledu statusa kakovosti, 

− priporočilih za izboljšave, 

− delovanju sistema vodenja na področju ravnanja z okoljem ter realizaciji EMS-

programov,  

− delovanju sistema vodenja na področju varnosti in zdravja pri delu ter 

realizaciji  VIZ-programov. 

Rezultati pregleda 

Rezultati vodstvenega pregleda morajo vključevati vse odločitve in ukrepe v zvezi 

z: 

− izboljševanjem učinkovitosti sistema vodenja kakovosti in njegovih procesov,  

− izboljševanjem proizvodov glede na zahteve odjemalcev in  

− potrebnimi viri. 

4.5 Notranje in zunanje presoje 

4.5.1 Splošno o presojah 

 Presoja je sistematična in neodvisna preiskava, katere namen je ugotoviti, ali 

ukrepi in njihovi rezultati ustrezajo načrtovanim ureditvam ter ali se te ureditve izvajajo 

učinkovito in ali so primerne za doseganje ciljev. 

Presoje se v podjetju izvajajo z naslednjimi nameni (Cimos 2009c, 2): 

− ugotavljanje skladnosti elementov sistema vodenja s specificiranimi zahtevami, 

− ugotavljanje učinkovitosti uporabljenega sistema vodenja pri doseganju 

zastavljenih ciljev, 

− presojancu omogočiti stalno izboljševanje sistema vodenja in njegove 

učinkovitosti. 
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4.5.2 Potek presoje 

Presoje so v podjetju načrtovane ali izredne (Cimos 2009c, 4): 

− Načrtovane presoje imajo določene termine izvedbe, namen presoje in obseg 

presoje z veljavnim načrtom presoj in sistemskimi navodili, vezanimi na 

presoje. Načrt presoj s pogostostjo in obsegom presoj določa koordinator 

programa presoj ob upoštevanju poslovnih prioritet in prioritet s področja 

vodenja, zakonskih zahtev in drugih dejavnikov, kot so: zahteve sistema 

vodenja, spremembe politike vodenja, organizacije, sistema vodenja, doseganje 

kazalcev kakovosti in učinkovitosti sistema vodenja, pomembnost, ki jo ima 

posamezen element sistema vodenja za sistem v celoti, obvladovanje 

dobaviteljev, zahteve in potrebe zainteresiranih strani. Načrtuje oziroma naroči 

se lahko tudi presoja posameznih procesov oziroma elementov vodenja. V 

vsakem premeru se mora izvesti najmanj ena presoja za posamezno področje 

sistema vodenja letno. 

− Izredne presoje lahko naročijo lastniki procesov glede na ugotovljene potrebe, 

ki izhajajo iz odstopanj od ciljev, problemov kakovosti, zahtev kupcev, 

načrtovanja novih oziroma spremenjenih izdelkov ali procesov, izrednih razmer 

ter potreb po nenehnem izboljševanju vodenja. Pri izrednih presojah je 

naročnik dolžan s koordinatorjem programa presoj in presojancem dogovoriti 

rok izvedbe presoje, namen presoje in obseg presoje. Pri tem je treba upoštevati 

zasedenost presojevalcev in zagotovitev potrebnih virov za presojo pri 

presojancu. 

4.5.3 Notranja presoja 

O notranji presoji govorimo, kadar sta naročnik in presojanec iz iste organizacije. 

Običajno je tudi presojevalec iz iste organizacije, kar pa ni nujno. Notranjo ali interno 

presojo naroči najvišje vodstvo z namenom, da ugotovi učinkovitost delovanja sistema 

kakovosti. 

Organizacija mora izvajati notranje presoje v načrtovanih intervalih, da bi 

ugotovila, ali sistem vodenja kakovosti (SIST ISO 9001:2000, 25–26): 

− ustreza načrtovanim dogovorom, zahtevam mednarodnega standarda in 

zahtevam za sistem vodenja kakovosti, ki jih postavi organizacija, 

− se učinkovito izvaja in vzdržuje. 

Notranje presoje v Proizvodnem centru Senožeče se načrtujejo po načrtu presoj, ki 

je izdelan vsako leto posebej. Načrt pa se po potrebi popravi, na primer zaradi: 
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− ukinitve izdelka, 

− novih izdelkov ali 

− večjih problemov kakovosti. 

Pogostost izvajanja presoj po posameznih področjih ni določena, ampak je 

priporočena.. Opravlja se jo dvakrat letno za družino izdelkov, poleg tega pa se jo 

opravlja tudi ob incidentu. Notranje presoje v podjetju so bolj neformalne, razen 

sistemske presoje, in potekajo po naslednjem zaporedju: 

− uvodni sestanek, 

− obisk proizvodnje, skladišča, laboratorijev, vzdrževanja, 

− zaključek v sejni sobi. 

Izdajo poročila o notranji presoji izdelajo v roku enega tedna, po izdaji poročila 

začnejo s korektivnimi ukrepi, če pa so bile neskladnosti pri presoji, pa začnejo z ukrepi 

takoj po presoji. 

4.5.4 Zunanja presoja 

O zunanji ali eksterni presoji govorimo, kadar naročnik in presojanec nista iz iste 

organizacije. Primer take zunanje presoje je presoja poddobavitelja. Tu je presojevalec 

lahko iz organizacije naročnika, organizacije presojanca ali neodvisne organizacije. 

Drugi primer pa je presoja z namenom pridobitve certifikata ustreznosti po določenih 

standardih. Tu je presojevalec iz neodvisne, za presojo pooblaščene organizacije. 

Zunanje presoje v Proizvodnem centru Senožeče so napovedane s strani ISO 

9001:2000, ISO TS 16949, OHSAS in ISO 140000. Nenapovedane pa so s strani 

kupcev. Kupec en mesec pred presojo napove, kdaj jo bo izvajal. Zunanje presoje v 

Cimos, d. d., Proizvodni center Senožeče potekajo po naslednjem zaporedju (Cimos 

2009c, 6): 

− uvodni sestanek, 

− zbiranje dokazov, 

− ugotovitve presoje, 

− poročilo o presoji, 

− zaključek sestanka in 

− konec presoje.  

Uvodni sestanek 

Namen uvodnega sestanka je presojevalca predstaviti vodstvu presojanca, 

predstaviti namen in področje presoje, preveriti razpoložljivost za presojo potrebnih 
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virov in dokončno uskladiti urnik poteka presoje. 

Zbiranje dokazov 

Dokazi se zbirajo z razgovori, pregledi dokumentov, opazovanjem dejavnosti in 

pogojev v posameznih področjih. Presojevalec dokumentira vse pojave, ki kažejo na 

neskladnost, čeprav niso predvideni v vprašanjih delovnega zvezka. 

Ugotovitve presoje 

Po končanem presojanju – zbiranju dokazov presojevalec pregleda vse zbrane 

dokaze in se odloči, o katerih bo poročal kot o: 

− dobrih točkah sistema, 

− neskladjih – odstopanjih, 

− priporočilih ter 

− pripravi poročilo. 

Poročilo o presoji 

Poročilo o presoji zajema: 

− področje in cilje presoje ter referenčni dokument za presojo; 

− podatke o presojevalcu, odgovornih osebah presojanca, datumu presoje in 

predstavitev posebnosti presojanca, 

− presojevalčevo oceno o skladnosti presojanega sistema (procesa) z zahtevami, 

− navedbo odkritih neskladnosti in priporočil z obrazložitvami (opiše se kratko, 

navede se številko vprašanja iz vprašalnika relevantnega SN, na katero se 

nanaša neskladnost/priporočilo), 

− oceno sposobnosti sistema (procesa) za doseganje zastavljenih ciljev, 

− seznam prejemnikov poročila (naročnik, predstavniki presojanca, program 

presoj), 

− številko poročila – zaporedna številka iz načrta presoj v SAP/leto. 

 Zaključni sestanek 

Namenjen je predstavitvi poročila o presoji presojanca z vsemi potrebnimi 

razlagami. 

Konec presoje 

Presoja je zaključena, ko so zaključene vse aktivnosti iz načrta presoje ter izdano  

poročilo presoje. 
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Pri zunanji presoji izda uradno poročilo presojevalec v dogovorjenem roku, tudi tu 

začnejo z korektivnimi ukrepi po prejemu uradnega poročila. 

Slika 4.6 Odgovornosti v podjetju v presojah 

Vir: Cimos2009c. 

4.6 Procesni pristopi k uvedbi standardov 

Procesni pristop omogoča organizacijam številne priložnosti za izboljšanje, in sicer 

pri: oblikovanju in izvajanju politike in strategij, določanju nalog in ciljev, operativnem 

vodenju, razvoju zaposlenih (Dolinšek 2006, 64). 

Procesni pristop od zaposlenih zahteva dobro poznavanje procesov, njihovih 

medsebojnih povezav in predvsem odgovornost in pooblastila, ki jih imajo znotraj teh 

procesov. Ideja temelji na preprosti filozofiji, da so procesi sestavni del našega življenja, 

in da jih je treba samo ustrezno prepoznavati, vzdrževati in nenehno izboljševati 

(Dolinšek 2006, 65). 

Slika 4.6 prikazuje model sistema vodenja kakovosti, ki je značilen za standard ISO 

9000:2000. Zgradba sistema temelji na naslednjih štirih elementih (Marolt in  Gomišček 

2005, 110–111): 

− odgovornosti menedžmenta, 

− menedžmentu virov, 

− menedžmentu procesov in 

− merjenju, analizah in stalnem izboljševanju. 
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Slika 4.7 Model sistema vodenja kakovosti, osnovan na procesih  

Vir: SIST ISO 9001:2000, 8. 

4.6.1 Procesni pristop v podjetju 

Proces razumemo kot niz medsebojno povezanih aktivnosti, ki z uporabo virov in 

pravilnim vodenjem spreminjajo vhode v izhode. Identificiranje, razumevanje, 

definiranje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot delov celovitega sistema 

vodenja prispeva k uspešnosti in učinkovitosti podjetja. Značilnost procesnega pristopa 

kot sistematičnega pristopa vodenja je, da v medsebojen delovanju posameznih 

procesov in nadzoru nad njihovimi povezavami zagotavlja (Cimos 2009b, 14):  

− razumevanje in izpolnjevanje zahtev zainteresiranih strani, 

− potrebo, da procese razumemo v pomenu dodane vrednosti, 

− pomen uspešnosti in doseganja rezultatov, 

− potrebo po stalnem izboljševanju, ki temelji na objektivnih dejstvih. 

Procese definirajo predvsem z vidika njihovih prispevkov k dodani vrednosti in 

nenehnega izboljševanja podjetja v celoti. Procese delijo na štiri osnovne skupine, kot 

jih prikazuje priloga 1 (Cimos 2009b, 14): 

− Vodstveni procesi so procesi, ki vključujejo aktivnosti vodenja podjetja, 

načrtovanja poslovanja in ravnanja z viri. 

− Temelji procesi so procesi, ki združujejo aktivnosti realizacije izdelkov in 

storitev. Le-te predstavljajo ključne kompetence podjetja, vir njegove 
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konkurenčnosti in najbolj vplivajo na dodano vrednost. 

− Proces izboljšav je proces načrtovanja in izvajanja aktivnosti, vezanih na 

analize in preverjanja uspešnosti in učinkovitosti delovanja sistema vodenja ter 

zadovoljstva zainteresiranih strani. Le-te so osnova za nenehno izboljševanje 

sistema. 

− Sistem vodenja – v sistemu vodenja so predpisana ključna pravila, ki so temelj 

za učinkovito in uspešno izvajanje poslovnih procesov. 
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5 SKLEP 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili kakovost in standarde 

kakovosti na splošno. Pri poglavju o kakovosti smo zajeli metode zagotavljanja 

kakovosti, dejavnike, ki vplivajo na kakovost, politiko kakovosti in sistem kakovosti. 

Pri poglavju o standardih kakovosti pa smo zajeli sam razvoj in nastanek standardov, 

namen standarda, načela vodenja kakovosti, družino standardov ISO 9001, mednarodno 

standardizacijo, ISO v svetu in v Sloveniji ter prednosti in slabosti standardov ISO 

9000. 

V drugem delu naloge smo najprej opredelili sistem vodenja kakovosti s cilji, ki so 

jih v podjetju Cimos vpeljali zaradi nenehnih sprememb in povečevanja njihove 

konkurenčne prednosti. Nato smo predstavili zahteve glede dokumentacije, predstavili 

smo pridobivanje certifikata ISO 9001, spoznali smo vodstveni pogled na standarde, 

notranje in zunanje presoje ter opisali procesni pristop. K uvedbi procesnega pristopa so 

se v podjetju Cimos zavezali z usvojitvijo standardov. Tako obvladujejo vse poslovne 

aktivnosti in z njimi povezane vire kot procese. Osnova vseh procesov je v nenehnih 

izboljšavah, dopolnjuje jih pa inovacijska dejavnost. 

Podjetje Cimos Senožeče je z vpeljavo standardov družine ISO in s posledično 

pridobitvijo certifikatov kakovosti pridobilo na ugledu in predstavitvi podjetja navzven. 

Poleg tega pa so tudi posamezni procesi v podjetju bolj pregledni. Standardi kakovosti 

so pomemben člen pri podjetju, saj se podjetje kaže navzven in ustreza zahtevam kupca. 

S pridobitvijo standardov kakovosti in tudi certifikatov kakovosti je podjetje izpolnilo 

pričakovanja kupcev, prispevalo je k razvoju in donosni rasti podjetja ter poskrbelo za 

čisto, zdravo in varno okolje. Uvedba standardov iz družine ISO je v podjetju zahtevala 

določeno količino administrativnega dela, da so se vsi zahtevani postopki in procesi 

poslovanja definirali in primerno dokumentirali. S tem je poslovanje podjetja postalo 

bolj urejeno in pregledno. Pooblastila in dolžnosti zaposlenih so jasno zapisana, 

reševanje in spremljanje reklamacij je hitrejše, kontrolirajo se postopki poslovanja. 

Procesi so dobro utečeni in se jih spremlja, analizira in po potrebi tudi izboljša. Koristi 

pridobljenih standardov kakovosti se v podjetju Cimos Senožeče odražajo v izboljšavah, 

večji učinkovitosti poslovanja, manjših tveganjih in večjem zadovoljstvu zaposlenih, 

dobaviteljev in kupcev. Ugotovimo lahko, da je bil namen oz. cilj naloge, ugotoviti, 

kako lahko ISO standardi pripomorejo k dvigu kakovosti, izpolnjen. Glavno trditev, da  

si podjetje z ISO standardi zagotavlja večjo kakovost ter s tem vpliva na zadovoljstvo 

odjemalcev in povečuje dodano vrednost, lahko v celoti potrdimo, saj se to odraža v 

podjetju samem. 

Med pisanjem naloge smo spoznali, je v podjetju kakovost najpomembnejša 

prioriteta, saj vemo, da je kakovost diferenciator, nekakovost pa diskvalifikator. To 
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pomeni, da kupci podjetju ne oproščajo slabo narejenih izdelkov in jih ob nekakovosti 

hitro zamenjajo z boljšimi. S kakovostjo v podjetju se zato splača ukvarjati, saj nas to 

stane veliko manj od stroškov napak ali slabe kakovosti. Pomembno je odkriti vzroke za 

napake in jih učinkovito odpraviti pred dostavo izdelkov kupcu. V prihodnosti bi se 

morali v podjetju izogibati ponavljanju napak, s čimer bi zmanjšali število reklamacij. 

Tako bi bili drugačni od konkurence. Pri odpravljanju napak bi morali sodelovati vsi 

zaposleni, vendar bi morali biti za kakovostno delo usposobljeni in izobraženi. 

Zaposlenim bi morali pustiti, da mislijo s svojo glavo, razvijajo svoje sposobnosti in 

kreativnost. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Procesni pristop 
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