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POVZETEK 

Predmet zaključne projektne naloge je kakovost in kakovostno poslovanje skozi standard ISO 

9001. S projektno nalogo smo želeli ugotoviti, ali je poslovanje podjetja skozi standard ISO 

9001 učinkovito ter kako pomembno vlogo pripisujejo kakovosti poslovanja. Zaključna 

projektna naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu smo se osredotočili na 

kakovost, kakovostno poslovanje, obvladovanje kakovosti ter na standardizacijo in standard 

ISO 9001. V empiričnem delu smo predstavili, kako podjetje deluje na podlagi standarda ISO 

9001 ter kako ga vključuje v posamezne procese. Prav tako nas je zanimalo, ali je zanje 

učinkovita tako notranja kot tudi zunanja presoja. Z zapisi podjetja in vključenim intervjujem 

smo pridobili rezultate, s katerimi smo lahko odgovorili na zastavljeni raziskovalni vprašanji.   

Ključne besede: kakovost, kakovostno poslovanje, standard ISO 9001:2015, procesni pristop, 

notranja in zunanja presoja. 

SUMMARY 

The main subject of the final project assignment is the general quality and the quality of 

operating through the ISO 9001 standard. The aim of the project assignment was to determine 

whether the company operating through the ISO 9001 is effective and how important is the role 

of operating quality. The project assignment consists of two parts. In the theoretical part, we 

focused on quality, operating quality, quality management, standardization and the ISO 9001 

standard. In the empirical part, we have presented how the company is operating on the basis 

of ISO 9001 standard and how it is integrated into individual processes. We were also interested 

in whether internal and external assesments were effective for them. With company records and 

interview included, we obtained results to answer the research questions asked. 

Keywords: quality, quality business, ISO 9001:2015 standard, process approach, internal and 

external assessment. 
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1 UVOD 

Sodobne organizacije živijo v okolju, v katerem je vse bolj konkurenčnosti in kompleksnosti. 

Morajo delovati čim bolj kakovostno, saj kakovost obsega uspeh in ugled podjetja, ter se odraža 

skozi dobre izide, kateri so zadovoljivi in odlični. Za lažje doseganje kakovosti in kakovostnega 

poslovanja, podjetja uvajajo nove ali nadgrajene pristope zagotavljanja kakovosti.    

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in problema 

Razmere na trgu se iz dneva v dan spreminjajo, s tem pa se morajo organizacije sproti prilagajati 

novim izzivom. Uspešna podjetja so tista, ki stremijo k čim boljšemu delovanju, poslovnim 

rezultatom ter kakovosti, ki jim predstavlja pomembno vlogo. Podjetja morajo na trgu preživeti, 

zato se nenehno prilagajajo spremembam. Ostajajo inovativni v izboljšavah, s tem pa prinašajo 

korist organizaciji. Kakovost se ne deli samo na tehnični del (kot na primer kakovost v 

proizvodnji, kakovost v storitvenem podjetju, kakovost v vodstvu), temveč gre za odnose in 

načine poslovanja ter delovanja v celoti. V podjetju mora biti čim več zadovoljnih delavcev, saj 

so ljudje tisti, ki se udejstvujejo v ustvarjalnosti, dobrem delu in načinu poslovanja, pripomorejo 

k reševanju problemov in iskanju boljših predlogov, rešitev (Bekrić 2013, 1–2).  

Uspešnost poslovanja je močno odvisna od kulture (interesi, vrednote, motivi) in zdravja 

organizacije (timsko delo, pripadnost, učenje). Vzpostavljanje zdrave kulture in doseganje 

vrednot sta povezana s stopnjo urejenosti delovanja organizacije. To lahko vzpostavimo z 

različnimi sistematičnimi organizacijskimi pristopi, sem prištevamo tudi management 

kakovosti. Takšen organizacijski sistem vključuje načrtovanje kakovosti (zagotavljanje zahtev 

in postavitev ciljev kakovosti), obvladovanje kakovosti (izpolnjevanje postavljenih zahtev), 

zagotavljanje kakovosti (zaupanje odjemalcev, da bodo zahteve izpolnjene) in izboljševanje 

kakovosti (povečanje notranje sposobnosti izpolnjevanja zahtev). Odjemalci se vedno bolj 

zavedajo pomena kakovosti. Od dobaviteljev pogosto pričakujejo, da so izdelki in storitve 

skladni z najvišjimi standardi kakovosti (ISO-standard 2016). 

Za vzpostavljanje sistema kakovosti je največkrat uporabljen standard kakovosti ISO 9001. 

Sistem ISO 9001 za vodenje kakovosti se je snoval kot skrbno pripravljen model dobre 

poslovne prakse uspešnih organizacij, ki ga lahko vsaka organizacija prenese k sebi z 

določenimi prilagoditvami (Piskar in Dolinšek 2006, 13–14). 

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost – od načina njihovega delovanja, prek 

standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, do proizvodov, ki jih 

nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje 

usposobljena za osvajanje novih priložnosti na čedalje bolj konkurenčnem globalnem trgu. 

Certifikat ISO 9001 je dokaz kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki z uvajanjem nenehnih 

izboljšav omogoča doseganje čedalje boljših rezultatov. ISO 9001 temelji na osmih načelih 
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vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Načela lahko pomagajo izboljšati 

rezultate, kot so osredotočenost na odjemalce, vodenje, odnosi z dobavitelji in vključevanje 

ljudi (Bureau Veritas Slovenija 2019).  

Standard ISO 9001 je plod dolgoletnih izkušenj in spoznanj o nujnih dejavnostih za doseganje 

ustreznega poslovanja razvojno usmerjenih podjetij. Za doseganje skladnosti s standardom je 

treba obvladovati na desetine, včasih na stotine, od sistema odvisnih procesov (Potočnik idr. 

1998, 45). ISO 9001 je izhodišče, ki je dejansko osnovni in najvplivnejši standard, ter temelj za 

vse nadaljnje skupine, ki želijo dodati posebne zahteve in s tem ustvariti svoj lasten standard 

(Jontez 2018).  

Skozi poslovanje je pomembno dobro vodenje, ustrezno urejena dokumentacija in presoja 

kakovosti. Presoja, tako  notranja kot zunanja, mora podati objektiven pogled na uspešnost in 

učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. Prikazati mora prave priložnosti za 

izboljševanje in jih v pravi obliki tudi predstaviti odgovornim. Notranji presojevalci v podjetju 

so nemalokrat preobremenjeni z nalogami na svojem delovnem mestu, v podjetju pa se pred 

presojo mrzlično ureja dokumentacija in vzpostavlja navidezni red (Amitas, d. o. o. 2009). 

Podjetja morajo imeti urejene dokumente in zapise, ne glede na preobremenjenost in natrpanost. 

V zaključni nalogi smo preučili sistem vodenja kakovosti podjetja MOS Servis, d. o. o. (namen 

in cilji kakovosti, pristojnost, odgovornost, sistem vodenja), kako kakovost vodijo skozi 

posamezne procese (vodenje, nabavljanje, izvedba storitev, obvladovanje virov, prodaja) ter 

kako jo obvladujejo skozi dokumente in zapise (Novak in Janeš 2007). Poleg tega smo skozi 

nalogo ugotovili, kako sta notranja in zunanja presoja za podjetje učinkoviti. Preučili smo stanja 

uvedenega sistema vodenja kakovosti, ki jih vodi do učinkovitega izvajanja procesov in 

uspešnega poslovanja.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati in analizirati kakovost poslovanja ter 

opredeliti presojo kakovosti z uporabo standarda ISO 9001. Podjetje izvaja storitvene 

dejavnosti ter ima lastno proizvodnjo. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo želeli ugotoviti, 

ali je presojanje skozi standard ISO 9001 učinkovito ter kako pomembno vlogo pripisujejo 

kakovosti poslovanja.  

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

− Na podlagi zbrane literature predstaviti kakovost in kakovostno poslovanje. 

− Predstaviti standardizacijo, standard in poslovni proces ISO 9001. 

− Raziskati, proučiti in opredeliti kakovost poslovanja izbranega podjetja storitvenih 

dejavnostih. 

− Na osnovi ugotovitev raziskovanja ugotoviti, kako si z vpeljanim standardom vodenja 

kakovosti ISO 9001 pomagajo k učinkovitem in uspešnem poslovanju. 



 

3 

− S pomočjo polstrukturiranega intervjuja (uprava, notranji presojevalci, vodji gradbišča) 

podati ugotovitve, ali je presoja skozi standard učinkovita ali ne ter kako pomembno vlogo 

pripisujejo kakovosti poslovanja.  

1.3 Metode raziskovanja 

Za izpolnitev prvega in drugega cilja smo uporabili metodo opisovanja ali deskripcije, metodo 

povzemanja ter metodo študije primera. Podatke smo pridobili s članki, knjigami, šolskim 

gradivom in internetnimi viri. 

Za izpolnitev tretjega cilja smo prav tako uporabili metodo opisovanja ali deskripcije, kjer smo 

podatke pridobili z gradivom podjetja.  

Za izpolnitev četrtega cilja smo uporabili metodo analiziranja, kjer smo uporabili rezultate 

notranje in zunanje presoje. Analizirali in primerjali smo končne ugotovitve.   

Za izpolnitev petega cilja smo v nalogo vključili polstrukturiran intervju z upravo, notranjimi 

presojevalci ter vodji gradbišč. Intervjuvanih je bilo pet oseb. Intervju je vseboval osem 

vprašanj, s katerimi  smo si pomagali do ugotovitev in odgovorov na raziskovalni vprašanji. 

Z izpolnitvijo vseh zadanih ciljev smo pridobili znanje, ugotovitve, spoznanja, uporabne 

končne rezultate. Dobili smo odgovor na glavni zastavljeni raziskovalni vprašanji:  

− Kako pomembno je kakovostno poslovanje za podjetje MOS Servis, d. o. o.?  

− Kako zaposleni zaznavajo vodenje kakovosti kot orodje za uspeh celotnega podjetja? 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da je kakovost ključnega pomena pri poslovanju podjetja. Predpostavljamo, 

da mora uspešno podjetje pravilno izvajati pravilen način kakovostnega poslovanja. 

Predpostavljamo, da se posamezni procesi skozi aktivnosti razlikujejo. Vsak proces deluje po 

drugačnih zaporednih aktivnostih. Predpostavljamo, da je vsaka aktivnost skozi proces dobro 

izpeljana, saj se upoštevajo določila standarda ISO. Predpostavljamo, da je potrebno delovanje 

procesov ustrezno dokumentirati. Vsak proces se presodi skozi notranjo in zunanjo presojo, s 

katero ugotovimo skladnost s standardom ISO 9001. Predpostavljamo, da je za uspeh podjetja 

potrebno izvajati redne sestanke vodstva z rednim spremljanjem kazalnikov, kateri pokažejo 

lažje doseganje ciljev. Potrebna je določitev neskladnosti, tveganj in izboljšav.  

Možnih omejitev skozi nalogo ni bilo. 
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2 OSNOVNI POJMI KAKOVOSTI IN KAKOVOSTNEGA POSLOVANJA 

Kakovost opredeljuje mnogo definicij, saj se dojemanje spreminja skupaj s časom in 

družbenimi spremembami. Osnovno vodilo organizacij je stalno izboljševanje proizvodov, 

storitev in procesov, s katerimi želijo preseči kupčeva pričakovanja, za zagotavljanje tržnega 

uspeha. 

2.1 Definicija kakovosti 

Obstaja veliko definicij, ki opredeljujejo pojem kakovosti. Težko je najti splošno veljavno 

definicijo, saj se kakovost spreminja skupaj s časom ter z družbenimi spremembami. Uspešna 

podjetja so tista, ki stremijo k čim boljšemu delovanju, poslovnim rezultatom ter kakovosti, ki 

jim predstavlja pomembno vlogo. Podjetja morajo nekako preživeti, zato se nenehno prilagajajo 

spremembam. Kakovost lahko opišemo kot zbirko vseh lastnosti, ki jih ima nek izdelek ali 

storitev. Če ima nek izdelek boljšo lastnost, naj bi bil tudi bolj kakovosten. Kakovostni 

proizvodi so tisti, ki se manj pogosto kvarijo, imajo daljšo dobo ter uporabne lastnosti. Izdelki 

so skrbno načrtovani ter temeljijo na preizkušenosti. Izdelani so iz kakovostnih materialov, 

katere izdelajo usposobljeni delavci, z rednimi kontrolami (Kuhelj 2009, 4).  

Crosby opredeljuje kakovost proizvoda kot usklajenost z zahtevami odjemalcev in nasprotuje 

uporabi vsakega drugega razumevanja kakovosti. Iz zahtev odjemalcev izhajajo specifikacije 

proizvoda. Zahteve morajo biti jasno opredeljene (Piskar in Dolinšek 2006, 36). 

Garwin meni, da je kakovost sinonim za odličnost in je opredeljena kot količina sestavin ali 

lastnosti, ki jih ima proizvod. Meni, da je proizvod, ki izpolnjuje zahteve odjemalcev, 

kakovosten (Piskar in Dolinšek 2006, 37). 

Juran opredeljuje kakovost kot sposobnost za uporabo – to zahteva kakovosten dizajn, kakovost 

prilagajanja, uporabnost in ustrezne proizvode (Piskar in Dolinšek 2006, 40). 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) meni, da je kakovost skupek karakteristik 

predmeta obravnave, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da se zadovolji izražene, 

pričakovane potrebe in zastavljene cilje (Kuhelj 2009, 5).  

2.1.1 Politika, cilji in strategija kakovosti 

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

usmerjenosti organizacije kot tudi načinov doseganja ciljev. Politika kakovosti služi kot 

izhodišče za načrtovanje sistema managementa kakovosti in njegovih elementov. Za 

zagotavljanje politike kakovosti je potrebno upoštevati mnogo dejavnikov, kot so: vizija 

organizacije, zahteva kupcev, razpoložljivi viri, zakoni in predpisi, standardi, dobavitelji, 

predlogi zaposlenih (Marolt in Gomišček 2005, 27).  
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Cilji služijo kot vodila za odločitve in dejavnosti, ki jih je potrebno izvršiti za njihovo 

doseganje. Cilje lahko postavljajo tako posamezniki kot tudi timi. Morajo biti realni, 

prepričljivo predstavljeni, v skladu s politiko kakovosti, nedvoumni, razumljivi, merljivi.  

Politika in strategija služita kot smernici za nadaljnje odločitve, morata biti dovolj splošni, 

vendar dovolj natančno določeni za dosledne in ciljno usmerjene odločitve in dejavnosti 

(Marolt in Gomišček 2005, 28). 

Organizacije, ki želijo uvesti nove postopke vodenja kakovosti, morajo poskrbeti, da so vsi 

zaposleni stimulirani doseči cilje, da bo pot za vse jasna in razumljiva. Metoda SMART 

(specific – specifični, measurable – merljivi, achievable – dosegljivi, relevant – ustrezni, time-

sensitive – časovno omejeni) predlaga jasne kriterije za snovanje ciljev. Podjetja morajo slediti 

procesom, da jih uveljavijo (Zupanc 2005, 12).  

2.1.2 Razvoj kakovosti 

Prva stopnja – kontrola kakovosti (QC – Quality Control) – sega v začetek 20. stoletja in traja 

do približno leta 1960. Za začetek industrijskega načina proizvodnje se običajno pojmuje 

proizvodnja v tovarni avtomobilov Ford. Značilnost je velika delitev dela in proizvodnja 

identičnih proizvodov v velikih količinah. Pojavijo se službe kakovosti, ki ločujejo proizvode 

na ustrezne – kakovostne in neustrezne – nekakovostne.  

Druga stopnja – zagotavljanje kakovosti (QA – Quality Assurance) – začetek sega v 60. leta. 

Ugotovili so, da problematiko kakovosti ni mogoče zadovoljivo reševati samo s kontrolo že 

izdelanih proizvodov (pasiven pristop). Potreben je aktiven pristop – glavno skrb v zvezi s 

kakovostjo je potrebno posvetiti preprečevanju, da ne pride do neustreznih proizvodov. 

Kakovost postane skrb vseh zaposlenih. Zagotavljanje kakovosti ni več samo tehnične, ampak 

predvsem organizacijske narave. Za poenotenje pristopa kakovosti so bili izdelani posebni 

mednarodni standardi (najbolj znani je ISO 9000), ki sistematično določajo zahteve in 

priporočila v zvezi s kakovostjo.  

Tretja stopnja – stalno izboljševanje kakovosti (CQI – Continuous Quality Improvement) – prvi 

dve stopnji sta osredotočeni na proizvod ali storitve. V 90. letih se začne na problematiko 

kakovosti gledati skozi proces. Ta stopnja zagovarja osredotočenje na izboljševanje vseh 

procesov v organizaciji. To je tako imenovani procesni pristop h kakovosti. To bi naj 

pripomoglo k večji učinkovitosti ter uspešnosti organizacije. Navedeno se dosega skozi večje 

zadovoljstvo vseh udeležencev, ki so kakor koli povezani z organizacijo, timskim delom, 

inovativnostjo in znižanjem stroškov (Malek, Škafar in Vorina 2009, 22). 
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2.1.3 Vloga in pomen upravljanja kakovosti 

Upravljanje kakovosti je sklop dejavnosti splošne funkcije upravljanja, ki opredeljujejo politiko 

kakovosti, cilj in odgovornosti in jih v sistemu kakovosti uresničujejo s pomočjo planiranja 

kakovosti, spremljanja kakovosti, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. Ko se na področju 

upravljanja kakovosti eksplicitno izpostavi potreba za delovanje vseh članov organizacije pri 

uresničevanju ciljev kakovosti, pridemo do pojma celovitega upravljanja kakovosti (Total 

Quality Management, TQM).  

Lahko bi rekli, da je celovito upravljanje kakovosti način upravljanja organizacije, 

osredotočeno na kakovost, utemeljeno na sodelovanju vseh članov organizacije. Kot takšno 

zadovoljuje uporabnika (kupca), teži k zagotavljanju dolgoročnega uspeha in zadovoljevanju 

vseh članov organizacije in vseh, ki so z njo povezani (Malek, Škafar in Vorina 2009, 22). 

Quain (2019) v članku meni, da upravljanje kakovost ni samo to, da izdelek/storitev ponudimo, 

ampak je kakovost tista, ki nam predstavlja ugled. Močan ugled je pomemben dejavnik na trgih, 

ki so zelo konkurenčni. Potrebno je izpolnjevanje pričakovanj kupcev s kakovostnimi izdelki. 

Če se pričakovanja ne izpolnjujejo, ne ohranjamo kupčeve zvestobe. Vsekakor kakovostni 

izdelki prinesejo dolgoročni prihodek in dobičkonosnost, nekakovostni pa povečajo stroške 

kakovosti. 

Za dobro upravljanje kakovosti proizvoda je potrebno dobro načrtovanje, spremljanje vseh 

vidikov proizvodnje, zagotavljanje brez napak ter izpolnjevanje specifikacij in standardov 

(Market Business News 2019). 

Da podjetje uspešno posluje, mora poleg kakovosti, urejenosti in dobrega ugleda, biti 

učinkovito, izidi/učinki, ki nastajajo skozi stopnje delovanja pa takšni, da so zanimivi za okolje 

(Kralj 2001, 126).  

2.2 Kakovostno poslovanje 

Podjetja za uspeh vključujejo različne metode kakovostnega poslovanja. Potrebno je sledenje 

učinkovitemu organizacijskem sistemu, kateri prinaša prednosti za podjetje.  

2.2.1 Sistem vodenja kakovosti 

Standard ISO je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne 

organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard je torej povzetek dobre poslovne prakse 

in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljši praksi. Zahteve standarda se 

osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri 

izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne zanemarja deležnikov, ki lahko vplivajo na 

sistem vodenja. Namenjen je vsem vrstam organizacij – ne glede na velikost, organiziranost, 
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proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati 

zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard je tudi odlična osnova za nadgradnjo z ostalimi 

sistemi vodenja, ki jih določajo standardi kot npr.: ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, njihova uporaba v praksi omogoča 

organizacijam dokazovanje zmožnosti za dosledno zagotavljanje izdelkov in storitev skladno s 

postavljenimi zahtevami in izboljševanje zadovoljstva odjemalcev ter s tem daje osnovo za 

uspešnejše poslovanje. Organizacije, ki uporabljajo zahteve standarda pri vsakdanjem delu, 

lahko po uspešno opravljenem certifikacijskem postopku pridobijo certifikat za sisteme vodenja 

kakovosti skladno z zahtevami ISO 9001:2015 (SIQ - Slovenski institut za kakovost in 

meroslovje 2015). 

Kot primer uspešne certifikacije lahko navedemo Urad Republike Slovenije za intelektualno 

lastnino, ki je bil v svetovnem merilu prva tovrstna ustanova s potrdilom, vsekakor pa prvi med 

slovenskimi državnimi organi. Leta 2006 so pridobili certifikat ISO 9001:2000. Uradno so 

končali prvo stopnjo obvladljivega sistema kakovosti ter prešli na naslednjo stopnjo ustreznega 

izvajanja, vzdrževanja in razvoja nenehnega izboljševanja sistema in storitev (Urad RS za 

intelektualno lastnino 2019).  

2.2.2 Dokumentacija sistema kakovosti 

Dokumentacija sistema kakovosti je določena v posamezni direktivi in je tesno povezana s 

tipom proizvodov, ki jih neka direktiva obravnava. Velja splošno pravilo, da mora 

dokumentacija zajemati razvoj, proizvodnjo in delovanje proizvoda.  

Dokumenti sistema kakovostnega vodenja obsegajo: 

− dokumente – zahteve in opisi procesov sistema vodenja, zakonodaja, odredbe in interni 

pravilniki, 

− zapise – objektivna dokazila o izvajanju in izpolnjevanju zahtev in opisanih procesov ter 

sistema vodenja. 

Dokumenti so lahko: 

− zunanji – seznam zakonskih predpisov, 

− notranji – seznam internih predpisov, pravilnikov, navodil, ki določajo odnose, povezave 

in odgovornosti (SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje 2015). 

2.2.3 Presoja kakovosti 

Sistemi kakovosti (ISO 9000, ISO 14000, HACCP itd.) zahtevajo redno izvedbo presojanja 

sistema, ki imata v osnovi dva namena. Prvi namen presoje je, da ugotovimo, ali sistem 

zagotavljanja kakovosti deluje tako, kot smo si zamislili. Moramo preveriti, ali se procesi v 
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praksi dejansko izvajajo tako, kot je dogovorjeno in zapisano v dokumentaciji. Drugi namen pa 

je preveriti, ali je sistem zagotavljanja kakovosti sploh učinkovit. Preveriti moramo rezultate 

izvajanja sistema kakovosti (npr. število izrednih primerov, indeks zadovoljstva strank ipd.).  

Lahko se zgodi, da se sistem vodenja kakovosti izvaja, kot je bilo zamišljeno, vendar rezultati 

kljub temu niso na pričakovani ravni. V tem primeru moramo preveriti, zakaj sistem ne daje 

pričakovanih rezultatov, prav tako moramo poiskati rešitev, da ga izboljšamo. Pomembno je, 

da zagotovimo objektivnost in neodvisnost presoj. Presojana organizacija je dejansko tudi 

naročnik, zato pri presojevalcu ob odstopanjih lahko pride do konflikta interesov. Pomemben 

je ugled presojevalske organizacije, ki zagotavlja objektivnost rezultatov (Kuhelj 2009, 61). 

Poznamo več vrst presoj, ki jih lahko razdelimo glede na to (Kuhelj 2009, 62): 

− Kdo je izvajalec presoje? Tako ločimo notranje, zunanje, neodvisne in certifikacijske 

presoje.  

− Na kakšen način izvajamo presojo? Presojamo lahko samo dokumentacijo, kako se sistem 

izvaja v praksi, učinkovitost sistema, stalno napredovanje in podobno. 

− Kaj je predmet presoje? Pri tem ločimo med presojo celotnega sistema za zagotavljanje 

kakovosti, presojo določenega procesa, določene faze v procesu in presojo proizvoda.  

− Kakšen je časovni vidik presoje? Pri tem ločimo predhodno presojo, presojo za pridobitev 

certifikata, redne, izredne, ponovitvene in posebne presoje.  

2.2.4 Obvladovanje kakovosti oz. kakovostnega poslovanja 

Ishikawa (1987, 48–49) obvladovanje kakovosti opredeljuje kot razvijanje, načrtovanje, 

proizvajanje in servisiranje kakovostnih proizvodov, ki so najbolj ekonomični, uporabni in 

vedno zadovoljivi s strani potrošnika. Da se ta cilj doseže, morajo vsi v organizaciji sodelovati 

ter pospeševati obvladovanje kakovosti. V to mora biti vključeno najvišje vodstvo, vse sektorji 

v organizaciji in vsi zaposleni.  

Opredeljuje tudi značilnosti pri izvajanju obvladovanja kakovosti (Potočnik idr. 1998, 101): 

− Z obvladovanjem kakovosti se ukvarjamo zato, da bi proizvajali proizvode s kakovostjo, 

ki zadovoljujejo potrebe potrošnikov. 

− Poudarjati moramo potrošniško orientacijo. Doslej je bilo sprejemljivo mišljenje, da 

proizvajalci ugodijo potrošnikom  s tem, da jim prodajajo svoje proizvode. To obliko 

delovanja imenujemo ''proizvod ven'' (product out). Bolj priporočljiva je oblika ''v tržišče'' 

(market in), pri kateri so zahteve potrošnikov odločujočega pomena. Proizvajalec mora 

upoštevati zahteve in potrebe potrošnikov, ko razvija nov proizvod. 

− Pomembno je, kako si razložimo ožji in širši pojem kakovosti. Ožji pomen pomeni 

kakovost proizvoda, širši pa vključuje kakovost dela, kakovost proizvoda, kakovost 

informacije, kakovost procesa, kakovost oddelka.  

− Kakovosti ne moremo obvladovati, če ne upoštevamo cene, dobička in stroškov. Potrebno 
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se je truditi in dobivati proizvode z ustrezno kakovostjo, ob ustreznih cenah in ustreznih 

količinah.   

Podjetja morajo določiti in izvajati postopke za načrtovanje procesov, da le ti potekajo v 

obvladovanih pogojih. Obvladovani pogoji so (Potočnik idr. 1998, 101): 

− izvedba mora vedno potekati po dokumentiranih postopkih, kadar je to pomembno za 

kakovost, 

− izvedba mora biti skladna s predpisi, standardi, postopki in načrti kakovosti, 

− osebje mora biti ustrezno usposobljeno, 

− spremljati je potrebno pomembne parametre procesa in lastnosti predmetov in jih 

obvladovati, 

− oprema za izvedbo mora biti primerna in jo je potrebno ustrezno vzdrževati, 

− procese in opremo za izvedbo je potrebno preveriti in odobriti, 

− zagotoviti je potrebno primerne pogoje okolja in ustrezna pomožna sredstva. 

Obvladovanje kakovosti na podlagi stroškov in količin pomeni obvladovanje skozi vse oddelke 

in vse zaposlene v organizaciji. V nasprotnem primeru obvladovanje kakovosti ne bo uspelo.  
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3 STANDARDIZACIJA, STANDARD IN POSLOVNI PROCES  

Upravljanje poslovnih procesov na podlagi standardizacije in standardov, prinašajo podjetjem 

dodano vrednost. Podjetja poslujejo lažje, bolj odzivno in varno.  

3.1 Opredelitev standarda in standardizacije 

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

pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ter rezultate. Namenjen je za občo in večkratno 

uporabo ter usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. Standardi 

so zapisani sporazumi, ki temeljijo na rezultatih tehnik, znanosti in izkušenj. Njihov namen je 

zagotavljanje usklajenosti materialov, proizvodov, procesov ter storitev z zahtevami standarda, 

ki jih je potrebno dosledno upoštevati (Koblar 2010, 301).  

Standardizacija je dejavnost, ki vzpostavlja določila glede na dejansko ali možno težavo za 

skupno ali ponavljajočo se uporabo. Njen namen je doseganje optimalne stopnje urejenosti na 

danem področju. Gre za prostovoljno in metodično izvajanje materialnih ter nematerialnih 

predmetov v korist skupnosti, pri čemer sodelujejo vsi zainteresirani. Prednosti standardizacije 

se kažejo v izboljševanju proizvodov in procesov za njihov predviden namen, preprečevanje 

ovir skozi trgovanje in podpiranje tehničnega sodelovanja (Koblar 2010, 301).  

3.2 Področja in načela standardizacije 

Standardizacija naj ne bi postala sama sebi namen, da bi izgubljala na praktični vrednosti, zato 

je nujno potrebno upoštevati nekatera splošna načela (Malek, Škafar in Vorina 2009, 9):  

− »Načelo popolnosti: raziskave in razvoj katere koli dejavnosti naj bodo popolne brez 

napak, potrebno jih je dopolniti s takojšnjim standardiziranjem.  

− Načelo usklajenosti: kot standard je koristno oblikovati zlasti takšna dognanja, ki se s 

časom bistveno ne spreminjajo.  

− Načelo enotnosti: učinkovite rešitve je mogoče hitro širiti le, če so uvedeni enaki standardi 

za vse, pri katerih se pojavljajo enaki problemi.  

− Načelo naprednosti: rešitve, sprejete v standardu, naj kakovostno izboljšujejo dejavnost 

posamezne vrste in jo dolgoročno usmerjajo.  

− Načelo prožnosti: standardi naj bodo pripravljeni tako, da jih je mogoče posploševati, 

konkretizirati in zoževati.  

− Načelo uporabnosti: standardi naj bodo uporabni brez posebnih težav, kar je mogoče doseči 

s skrbno pripravo njihove vsebine in z upoštevanjem tehničnega okolja.  

− Načelo dopolnjevanja: standardi naj bodo na podlagi izkušenj sčasoma dopolnjeni, prav 

tako pa so lahko prilagojeni spremembam v okolju, ki jih uporablja.  

− Načelo sodobnosti: standardi morajo biti stalno na ravni najnovejših dognanj znanosti in 
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tehnike.  

− Načelo uveljavljanja: standardi naj se pripravljajo le, če v praksi obstajajo pogoji za njihovo 

uspešno uveljavljanje.  

− Načelo koristnosti: pripravljanje standardov je upravičeno, če njihova uporaba omogoča 

merljive koristi, ki odtehtajo stroške njihove priprave in uporabe«. 

Pri doseganju uspeha je potrebno upoštevati čim več načel, saj z njimi dosežemo stopnjo 

urejenosti na danem področju.  

3.3 Poslovni proces skladno s standardom ISO 9001 

Za lažje doseganje kakovosti, mora vsak proces biti skladen s standardom, katerega je skozi 

poslovanje potrebno upoštevati.   

3.3.1 Opredelitev procesa 

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Primeren je za katerokoli organizacijo 

iz različnih gospodarskih sektorjev in dejavnosti. ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja 

kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Ko ta načela sprejmemo, nam lahko 

pomagajo izboljšati rezultate organizacije (Bureau Veritas Slovenija 2019): 

− osredotočenost na odjemalce, 

− vodenje, 

− vključevanje ljudi, 

− procesni pristop, 

− sistemski pristop k vodenju, 

− nenehno izboljševanje, 

− odločanje na podlagi dejstev, 

− vzajemno koristni odnosi z dobavitelji. 

Riley (2009) in Sondalini (2019) glede standarda ISO 9001 menita, da je kakovost skozi 

standard dosežena, ko se dosežejo minimalne zahteve standarda glede učinkovitosti. Z 

upoštevanjem standarda si kakovost zagotovimo. Menita, da imajo za zagotavljanje kakovosti 

in zanesljivost proizvodov veliko vlogo ljudje. Ljudje so tisti, ki morajo oblikovati in graditi 

idealne procese, prav tako tudi izdelke, s katerimi so zadovoljne stranke.  

3.3.2 Oblikovanje in cilji poslovnega procesa 

Poslovni proces sestavlja zaporedje opravil, ki jih je potrebno izvesti, da je rezultat dober končni 

proizvod. Vsak proces ima svoj vhod in izhod, ki predstavljata začetek in konec poslovnega 

procesa. Uspešnost procesa se običajno meri s stroški, časom ali kakovostjo. Kot proces se šteje 
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vsaka aktivnost, ki se izvaja, vendar so potrebne le tiste aktivnosti, ki povečujejo dodano 

vrednost končnega proizvoda. Temeljni poslovni procesi, ki potekajo v večini podjetij, so 

nabavljanje, proizvajanje in prodajanje. Ti procesi običajno ne potekajo samo v eni 

organizacijski enoti, ampak posamezne aktivnosti izvajajo različni oddelki. Omogočeno mora 

biti gladko prehajanje podatkov, informacij in dokumentov med različnimi oddelki, da pri tem 

ne prihaja do zastojev. Poslovni proces skladno s standardom ISO 9001 zajema v končni fazi 

tiste aktivnosti, ki so odločilne za hitro dobavo izdelkov in storitev potrošnikom in hkrati 

prispevajo k visoki kakovosti in nizkim stroškom (Kosi 2010, 6). 

Da bi poslovni procesi lahko podpirali poslanstvo, vizijo, cilje in strategije organizacije, morajo 

razvijati svoje zmogljivosti. Naloga upravljanja procesov je, da strategije organizacij poveže z 

managementom procesov, določi pričakovane rezultate in iz njih izpelje cilje procesov ter 

prioritete izboljšav. Na osnovi določenih pričakovanj glede prihodnje uspešnosti procesov je 

mogoče analizirati vrzeli v zmogljivostih procesa ter opredeliti potrebne ukrepe in izboljšave. 

V splošnem lahko kakršne koli razlike med obstoječim in želenim stanjem obravnavamo kot 

problem. Da pa bi znali sprejemati prave odločitve glede potrebnih izboljšav, moramo razumeti 

naravo problema. Šele takrat bomo sposobni sprejemati prave ukrepe za razvijanje 

zmogljivosti, kar bo omogočilo doseganje želenih rezultatov (Novak in Janeš 2017, 58–59). 

3.3.3 Prednosti procesa 

Pri upoštevanju standarda ISO 9001 se upošteva dejstvo, da se vse več sistemov vodenja 

kakovosti uporablja skupaj in integrirano s poslovnimi procesi organizacije, kar je bistvo 

sistema; da sta prioriteti učinkovitost in rezultat sistema vodenja in da je treba zahteve sistema 

prilagoditi trenutnim in prihodnjim poslovnim okoliščinam in zahtevam. Vse bolj pa v ospredje 

stopa upravljanje s tveganji in priložnostmi, ob upoštevanju zahtev zainteresiranih strani. 

Sistem vodenja kakovosti naj bi postal orodje za izvajanje strateških odločitev in izpolnjevanje 

poslanstva organizacij (Jontez 2018). 

Prednosti ISO 9001 niso precenjene; velika in majhna podjetja so s tem standardom pridobila 

velike koristi, saj so odkrila prihranke pri stroških in povečanje učinkovitosti. Ker je ISO 9001 

mednarodno priznan standard, je postal osnova za oblikovanje sistemov vodenja kakovosti po 

vsem svetu in nadomešča številne prej objavljene zahteve in standarde. Kadar podjetje išče 

dobavitelja, bo pogosto zahtevalo sistem vodenja kakovosti (QMS), ki temelji na ISO 9001. 

Certifikat ISO 9001 je še posebej pomemben, če podjetje sodeluje na javnih razpisih in 

natečajih v tujini. Pridobitev certifikata ISO 9001 je lahko torej tudi močno marketinško in 

prodajno orodje.  
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Med načela upravljanja kakovosti, ki so temelj zahtev ISO 9001, prištevamo izboljšanje 

zadovoljstva strank, boljše integracijske procese, boljše odločitve ter nenehne kulturne 

izboljšave (Jontez 2018). 

Doseganje standarda kakovosti ISO 9001 je vsekakor pomemben korak za vsako podjetje. Ne 

glede na to, koliko časa in naporov zahteva, je to lahko investicija, ki bo dolgoročno pomembno 

vplivala na posel. Tako z vidika organizacije, vodenja in pristopanja k delu kot tudi promocije. 

Segment malih in srednje velikih podjetij se mora začeti tudi zavedati, da se jim prav zaradi 

tega certifikata lahko odprejo mnoga vrata, ki bi brez njega ostala zaprta (RunSimple 2016).  
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4 PODJETJE MOS SERVIS, D. O. O. 

V nadaljevanju bomo predstavili podjetje MOS Servis, d. o. o. 

4.1 Zgodovina podjetja 

Podjetje MOS Servis, trgovina, storitve, inženiring, d. o. o., je mlado, hitro rastoče podjetje, 

ustanovljeno leta 2006 in že zelo dobro zasidrano tako na evropskem kot tudi na svetovnem 

trgu. Ustanovili so ga trije partnerji in 100-odstotni lastniki – direktor Peter Volovšek ter 

prokurista Branko Volovšek in Igor Kumer. Začeli so z osmimi zaposlenimi, danes zaposlujejo 

120 ljudi, za dodatnih 35 odstotkov potreb po delovni sili najemajo kooperante. So globalni 

ponudniki na področju mehanske in električne montaže v različnih panogah industrije. Svoje 

storitve opravljajo izključno v tujini za tuje naročnike (Šeligo 2015, 28).  

Podjetje od svoje ustanovitve beleži vztrajno rast. Konstantno sodelujejo z 10 do 15 kupci in 

izvajajo okrog 25 do 30 projektov hkrati. Leta 2009 so zaradi tržnih potreb na ameriškem tržišču 

v Južni Karolini ustanovili hčerinsko podjetje, preko katerega nastopajo na ameriški celini, leto 

2016 so izpostavo ustanovili še v Mehiki. Ustvarili so 10 milijonov prihodkov ter se leta 2006 

preselili v nove lastne poslovne prostore v Mestinje. Konkurenca na trgu je močna, zato se 

morajo sproti in hitro prilagajati, hkrati pa stremijo k temu, da bi bili najboljši na svojem 

področju. Stranke pri njih cenijo odkritost in pošten poslovni odnos, da se držijo dogovorjenih 

rokov in zahtevane kakovosti (Šeligo 2015, 28). 

4.2 Vizija in vrednote 

Podjetje MOS Servis, d. o. o., želi postati uspešno podjetje na področju montaže industrijskih 

sistemov z lastno proizvodnjo ter se s pomočjo mreže partnerskih podjetij uspešno vključevati 

v celovito nudenje tehnoloških rešitev ''na ključ'', vse z namenom, da naročnik dobi na enem 

mestu vse, kar potrebuje. Cilj podjetja je razširiti svoje poslovanje tudi na druge dejavnosti, kot 

so trajne vzdrževalne storitve v podjetjih, varstvo okolja, alternativni viri energije (MOS Servis, 

d. o. o. b. l.). 

Znajo prisluhniti in prilagoditi svoje delovanje željam strank. Gradijo in vzdržujejo skrben 

odnos do vsake stranke in dobavitelja. Med strankami so prepoznavni po kakovostni in celostni 

izvedbi storitev, odkritem in zanesljivem odnosu ter po prijaznih zaposlenih. Skrbijo za 

nenehno spremljanje novih tehnoloških rešitev in uvajanje le-teh v storitve. Zavedajo se, da le 

ustrezno usposobljeni kadri zagotavljajo podjetju stabilnost in želeno rast. Zato nenehno skrbijo 

za njihovo izobraževanje in prijetno delovno okolje (MOS Servis, d. o. o. b. l.). 
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4.3 Dejavnost in storitve 

Podjetje razvija in trži lastno mrežo partnerskih podjetij, s katerimi širi svoje področje delovanja 

tudi na dobavo celovitih ali posameznih sklopov opreme ter posameznih izdelkov s področja 

kovinsko-predelovalne industrije, elektroinštalacij, opreme in izdelavo različne programske 

opreme, avtomatizacije in robotizacije procesov. Prav tako je eno osnovnih poslanstev tudi skrb 

za zaposlene skozi zagotavljanje prijetnega delovnega okolja in socialne varnosti (MOS Servis, 

d. o. o. b. l.). Opravljajo električne in mehanske montaže nove opreme, predelave/dograditve 

obstoječe opreme in vzdrževalna dela na različnih področjih industrije, kot so transportna 

tehnika, letališka logistika, procesna in aplikacijska tehnika, robotika in kovinske konstrukcije. 

V oddelku proizvodnje gradijo zaupanje kupcev na osnovi kakovosti, zanesljivosti in 

odzivnosti. Nudijo strokovni inženiring od zamisli do končnega produkta z najnovejšimi 

postopki in pristopi proizvodnih procesov (MOS Servis, d. o. o. 2019 b. l.). 

4.4 Organiziranost podjetja in zaposleni 

Delujejo na zahtevnih trgih montažnih storitev in zaradi tega nenehno izkazuje potrebe po 

dobrih in kakovostnih sodelavcih različnih tehničnih profilov. V mladem in hitro rastočem 

podjetju nudijo prijetno delovno okolje, delo v tujini, stimulativno plačilo, možnost osebnega 

dokazovanja in napredovanja v skladu z rezultati dela in možnost dodatnega usposabljanja, vse 

s ciljem ustvariti dolgotrajen medsebojni partnerski odnos in s tem zagotoviti konstantni nivo 

svojih storitev (MOS Servis, d. o. o. 2019 b. l.). 

Preglednica 1: Število zaposlenih od leta 2006 do 2018 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Št. 

zaposlenih 

23 43 55 48 130 143 134 124 127 120 114 110 102 

Največ oseb je bilo zaposlenih v letu 2011, najmanj pa ob začetku delovanja podjetja. 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

4.5 Stranke podjetja 

V dosedanjem delovanju so med stranke pridobili že kar nekaj priznanih tujih podjetij na 

področju inženiringa in tehnoloških rešitev z materialnim tokom, lakiranja, avtomatizacije in 

robotizacije procesov ter ekologije. Delo opravljajo na gradbiščih Evrope prav tako tudi izven 

Evrope, in sicer za končne uporabnike znanih blagovnih znamk: Audi, BMW, Volvo, Renault, 

Jaguar, Škoda, ASA, DPD, DHL … (MOS Servis, d. o. o. 2019). 
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5 KAKOVOST POSLOVANJA V PODJETJU MOS SERVIS, D. O. O. 

Podjetje MOS Servis, d. o. o., zvesto sledi svoji politiki kakovosti in zastavljenim ciljem, z 

namenom doseganja učinkovitega in uspešnega poslovanja.  

5.1 Politika kakovosti 

Osnovno vodilo sistema kakovosti je misel, da je kakovost storitev mogoče doseči le z 

vključevanjem vseh funkcij in vseh zaposlenih v podjetju MOS Servis, d. o. o., z vgrajevanjem 

kakovosti pri načrtovanju izvajanja novih storitev, pri izvajanju standardnih storitev in 

preprečevanju ponavljanja napak z nenehnim dopolnjevanjem sistema z namenom doseganja 

izboljšav. Obveza vseh zaposlenih je, da po svojih močeh prispevajo k nenehnemu razvoju in 

izboljševanju storitev. Kakovost pomeni tudi zanesljivost in varnost, usmerjenost v prihodnost 

in odprtost za spremembe in izboljšave. Vse aktivnosti v podjetju potekajo v smeri 

zadovoljevanja naročnikovih zahtev in premagovanju razlik med tehnološkimi zmožnostmi in 

željami naročnika.  

Politika kakovosti temelji na štirih načelih: zadovoljstvo naročnika, ekonomska učinkovitost, 

motiviranje zaposlenih in izboljševanje procesov. Politika celovitega zagotavljanja kakovosti 

je filozofija, v katero podjetje MOS Servis, d. o. o., verjame in s tem usmerja vse svoje napore 

in razpoložljiva sredstva, da se ji približa, ji sledi in jo nenehno dopolnjuje. 

Najpomembnejši cilji v podjetju so (MOS Servis, d. o. o. 2019):  

− spoznati, zadovoljiti in preseči zahteve ter pričakovanja naročnika in strateških tržišč, 

− doseči odličnost v poslovanju podjetja,  

− doseči razpoznavno ime podjetja na strateških trgih, 

− zagotavljati prijazno delovno okolje tako za zaposlene kot tudi za širšo skupnost, 

− nenehno informirati in motivirati zaposlene, da dosegajo največje zmožnosti, potenciale, 

− konstruktivno sodelovati z dobavitelji oz. pogodbenimi partnerji,  

− vedno držati dano besedo in zagotavljati kakovostno storitev po dostopni ceni. 

Pravijo, da kakovost ni nastala naključno, ampak je rezultat skupnih prizadevanj vseh 

zaposlenih, zato vsak zaposleni s svojo usposobljenostjo in odnosom prispeva k uresničevanju 

skupnih ciljev (MOS Servis, d. o. o. 2019). 

5.2 Poslovnik kakovosti 

Poslovnik kakovosti podjetju predstavlja dokument sistema vodenja kakovosti.  
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5.2.1 Namen in cilji kakovosti 

Poslovnik kakovosti podjetja MOS Servis, d. o. o., je osnovni dokument v sistemu vodenja 

kakovosti v skladu z zahtevami ISO 9001. Poslovnik kakovosti izraža delovanje poslovnih 

procesov s ciljem ustvarjanja zadovoljstva kupcev. Namenjen je vsem zaposlenim v podjetju, 

predvsem pa vodjem in vodstvu, na vpogled in zahtevo pa je vedno na voljo tudi kupcem, 

lastnikom, dobaviteljem in drugim zainteresiranim deležnikom. 

Za doseganje ciljev kakovosti podjetje ustvari plane aktivnosti. Vsaka aktivnost deluje po 

planu, ki določa čas izvedbe, način izvedbe, določitev stroškov, vrednosti (MOS Servis, d. o. o. 

2019). 

5.2.2 Področja veljavnosti in obseg sistema kakovosti 

Poslovnik kakovosti velja za celotno podjetje MOS Servis, d. o. o., in je vzpostavljen v vseh 

procesih podjetja na lokaciji v Mestinju ter na vseh lokacijah trenutnih gradbišč.  

Obseg certificiranega sistema kakovosti zajema (MOS Servis, d. o. o. 2019): 

− električno in mehansko montažo celovitih tehnoloških sistemov, 

− remontne, selitvene ter servisno/vzdrževalne storitve. 

Slika 1 prikazuje delujoče projekte v septembru 2019. Prikazuje naročnika in objekt delovanja 

projekta. 

 

Slika 1: Trenutni delujoči projekti v septembru 2019 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 
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5.2.3 Pristojnost in odgovornost 

Za vodenje in koordinacijo sistema vodenja kakovosti, kakor tudi za ažurnost poslovnika 

kakovosti, je odgovoren vodja splošnega dela. Vodje so odgovorni za implementacijo sistema 

kakovosti v svojih enotah, saj kakovostno delo in nenehno izboljševanje pripomore k 

učinkovitosti podjetja. Pri tem sodelujejo vsi zaposleni (MOS Servis, d. o. o. 2019). 

Slika 2 prikazuje organizacijsko strukturo podjetja, katera ponazarja odgovorne osebe skozi 

različna področja poslovanja. 

 

Slika 2: Organigram podjetja 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

5.2.4 Sistem vodenja kakovosti 

MOS Servis, d. o. o., ima vzpostavljen in dokumentiran sistem vodenja kakovosti, ki ga izvaja 

in vzdržuje ter nenehno izboljšuje njegovo učinkovitost v skladu z zahtevami mednarodnega 

standarda ISO 9001. Sistem vodenja kakovosti temelji na procesnem pristopu (notranji in 

zunanji procesi). 

Notranji procesi: 
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Preglednica 2: Procesi z odgovornimi osebami 

Proces Odgovorni 

Vodenje                         Direktor 

Nabavljanje                         Nabavni referent 

Izvedba storitve                         Vodja montaže 

Obvladovanje virov                         Poslovni sekretar v kadrovski 

Prodajanje                         Direktor 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Preglednica 2 prikazuje odgovorne osebe, kateri so odgovorni pri posameznih procesih. 

Zunanji procesi: 

− Računovodstvo se izvaja prek pogodbenega računovodskega servisa, ki zajema storitve, 

kot so vodenje prejetih in oddanih računov, izračun osebnih dohodkov, poročanje državnim 

organom … Vse podlage za izvajanje procesa se pripravijo v podjetju. 

− Izvedba storitve – zunanja se lahko izvaja na objektih, ko podjetja sama ne morejo ali niso 

kompetentna za montažne storitve. S podizvajalcem se sklene pogodba o izvajanju del na 

gradbišču. Podizvajalec izvaja vsa dela pod nadzorom podjetja in v nobenem primeru ne 

predaja izvedenih storitev direktno naročniku (MOS Servis, d. o. o. 2019). 

Slika 3 prikazuje povezavo med notranjimi in zunanjimi procesi. 

 

Slika 3: Medsebojni vpliv procesov 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 
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5.3 Kakovost skozi procese delovanja podjetja 

Vodenje v podjetju MOS Servis, d. o. o., delijo na vodenje podjetja in vodenje kakovosti.  

5.3.1 Vodenje 

Vodenje podjetja poteka po posameznih aktivnosti, pri katerih je večina odgovoren direktor in 

vodja organizacijske enote (služba, oddelek). Poteka po šestih zaporednih aktivnostih. Pri prvi 

aktivnosti mora vodstvo za določitev načina vodenja poslovanja in letnega poslovnega plana (s 

cilji kakovosti) definirati strategijo podjetja. Potrebno je planiranje finančnega poslovanja, 

količin, stroškov, kapacitet, investicij, nabave, prodaje, novih proizvodov, virov, ciljev 

kakovosti. Pri drugi aktivnosti sledi zbiranje podatkov in analize za pripravo letnega poslovnega 

plana. Zbiranje podatkov za določanje ciljev se zbira po različnih področjih, pri tem pa je 

potrebno narediti analize na posameznih področjih poslovanj, kot so npr.: zadovoljstvo kupcev, 

analize trgov in proizvodov, plani razvoja in raziskav, podatki kakovosti, podatki delovanja 

procesov, stroški kapacitete, podatki konkurence, zahtev in povpraševanj kupcev, novih 

trendov. Kot tretja faza sledi izdelava letnega poslovnega plana (s cilji kakovosti), ki mora biti 

izdelan do 31. januarja tekočega poslovnega leta. S pripravo dobrega poslovnega plana si 

podjetje poveča možnost za uspeh. Po pripravi poslovnega plana sledi vodenje poslovnega 

procesa, pri čemer je za vodenje podjetja odgovoren direktor, pri posameznih področjih pa 

ostali oddelki. O tem, kako se vodi podjetje in kako posluje, je potrebno spremljanje in 

poročanje o poslovanju, pri čemer ugotovijo, ali je podjetje doseglo planirano ali ne. Če cilji 

niso doseženi, ustrezno ukrepajo. Vodstvo mora zagotavljati izvajanje rednih pregledovanj, 

vrednotenj in izboljševanja sistema vodenja kakovosti v planiranih časovnih presledkih. Za 

izvajanje vodstvenih pregledov je odgovoren direktor. Sestankov vodstva se udeležijo direktor, 

vodja montaže in vodja splošnega dela, ki se izvajajo kvartalno, po zaključku tretjega meseca, 

ko so znani vsi podatki za kazalnike in vsi ostali podatki pomembni za poslovanje. Vsi rezultati 

vodstvenega pregleda se dokumentirajo v obliki zapisnika (MOS Servis, d. o. o. 2019).  

Pri vodenju kakovosti mora vodstvo na osnovi strategije definirati politiko kakovosti, ki jo 

kasneje periodično tudi pregleduje in po potrebi ažurira. Po definiranju politike kakovosti, sledi 

definiranje ciljev kakovosti, pri čemer so procesi spremljani prek kazalnikov kakovosti. Cilji 

kakovosti morajo biti definirani za vse procese, saj so del letnega poslovnega načrta. Vodenje 

procesov se nadaljuje skozi notranjo presojo, pri čemer se lahko večkrat pojavijo nepravilnosti. 

Sledijo korektivni in preventivni ukrepi ter uvedba ukrepov, s katerimi podjetje izboljša sistem 

kakovosti. Za sistem kakovosti in njegove spremembe je odgovorno vodstvo, ki zagotavlja, da 

se vzpostavljeni sistem vodenja kakovosti izvaja v skladu z zahtevami standarda, koordinira in 

vodi aktivnosti za zagotavljanje kakovosti, ocenjuje dosežene rezultate, dviguje zavest o 

zahtevah odjemalcev ter skrbi za izvedbo notranje presoje. Vsak vodja (npr. vodja projekta) je 

odgovoren za vzdrževanje, izboljševanje sistema kakovosti in za spremljanje izvajanja 

korektivnih in preventivnih ukrepov (MOS Servis, d. o. o. 2019).  
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Podjetje daje v ospredje dober način komunikacije. Komunicirajo z dobavitelji, naročniki, 

zakonodajalci, bankami, občinami. Prav tako zagotavljajo komuniciranje med vsemi osebami, 

ki so odgovorne za proces sistema vodenja kakovosti. Oblike komuniciranja zajemajo (MOS 

Servis, d. o. o. 2019): 

− neposredne pogovore direktorja z zaposlenimi, 

− pogovore vodij z zaposlenimi, 

− komuniciranje prek sestankov kolegija, 

− komuniciranje prek oglasne deske, 

− komuniciranje vodstva z zaposlenimi na gradbiščih ob rednih obiskih. 

5.3.2 Nabavljanje 

Podjetje večino potrebnega materiala nabavlja s sedeža podjetja, v izrednih primerih se material 

nabavi s sedeža delujočega projekta (gradbišča). Postopek izvedbe nabavljanja, glede na sedež 

podjetja in sedež delujočega projekta, se razlikuje skozi posamezne aktivnosti.  

Postopek izvedbe nabave s sedeža podjetja: 

Potreba po nabavi materiala/storitve – V podjetju se pogosto pojavi potreba po materialu in 

podizvajalcih. Na podlagi te potrebe se pregleda obstoječe dobavitelje prek informacijskega 

sistema (L'MIS). Ugotovi se, ali je možno potreben material pridobiti od obstoječih 

dobaviteljev ali je potrebno poiskati novega. Pri tem je odgovoren nabavni referent. Največja 

potreba se pojavi ob pridobitvi novih projektov. Takrat se srečajo s pomanjkanjem materiala in 

podizvajalcev. Naloga nabavnega referenta je, da je vse potrebno vedno pravočasno 

dobavljeno. 

Povpraševanje – Če material/storitev ni standarden, izstavijo potrebno povpraševanje z vsemi 

zahtevami za material/storitev v pisni obliki. Pomembno je, da povpraševanje vsebuje zahteve, 

povezane s ceno, pariteto, dobavni rok, plačilni rok, količino. Za podjetje je to pomembno 

merilo. Povpraševanje lahko pošljejo tudi v primeru standardnega materiala/storitve. Na 

gradbiščih in v centralnem skladišču povpraševanj odgovorni praviloma ne pošiljajo. V 

primeru, da se povpraševanje pošlje v elektronski obliki, se to arhivira v računalniku na mreži.  

Ponudba dobaviteljev – Od potencialnih dobaviteljev pridobijo ponudbe. Običajno poskušajo 

pridobiti ponudbe vsaj dveh ustreznih potencialnih dobaviteljev. V podjetju imajo domače in 

tuje dobavitelje. Pridobljene ponudbe običajno še uskladijo s potencialnimi dobavitelji. 

Dobavitelje kontaktirajo prek telefona, faksa ali po e-pošti. Z usklajevanjem ponudbe se 

dogovorijo za ugodne nabavne pogoje. Novo dogovorjene evidentirajo v obliki novih ponudb.  

Izbira dobaviteljev in vpis dobaviteljev – Izbiro dobaviteljev izvedejo na osnovi dogovorjenih 

pogojev v ponudbah dobaviteljev. Dobavitelje izberejo glede na ocene. Ocenjujejo jih prek 
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standarda ISO 9001 skozi obrazec in glede na njihovo poslovno stabilnost. Izpolnjen obrazec 

shranijo v ustrezen fascikel. Kriteriji, ki jih upoštevajo pri izboru, so cena, pariteta, dobavni rok 

in plačilni pogoji. Ocenjujejo kooperante, dobavitelje elektro materialov in dobavitelje dvižne 

opreme. Po izboru v podjetju vedno vpišejo novega dobavitelja v informacijski sistem L'MIS 

pod modul Poslovni partnerji. Tako imajo pregled nad vsemi dobavitelji. 

Slika 4 prikazuje ocenjevalni obrazec, s katerim lažje ocenijo in rangirajo dobavitelje. 

 

 

Slika 4: Ocena in rangiranje dobavitelja 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Preglednica 3: Ocena dobaviteljev 

Kriterij Ocena za izbiro (ISO 9001) 

Zelo ugodno Neugodno Sprejemljivo Ugodno Zelo ugodno 

Cena, pariteta, dobavni 

rok, plačilni pogoji 
1 2 3 4 5 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Preglednica 3 prikazuje kriterij ocenjevanja dobaviteljev skozi standard ISO 9001. Podjetje ima 

z ocenami lažji pregled nad izbiro dobrih dobaviteljev. 
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Izbrane ponudbe, naročilo in potrditev naročila – Na podlagi usklajene in izbrane ponudbe 

posredujejo po faksu ali e-pošti dokumentirano naročilo. Naročilo je lahko v obliki obrazca ali 

e-poštno naročilo kot odgovor na ponudbo. V primeru najema delovnih strojev lahko z 

dobavitelji sklenejo tudi pogodbo. Od dobaviteljev je priporočljivo zahtevati potrditev naročila. 

Če pride do spremembe naročila s strani odjemalca na projektu, se mora ustrezno odreagirati.  

Dobava in prevzem materiala – Za dobavo materiala se je potrebno dogovoriti s prevoznikom. 

Postopek izbire prevoznika za material v podjetju poteka po predpisanih pravilih. Storitve 

izvajajo dobavitelji na sedežu podjetja ali na lokaciji gradbišča. Material vedno prevzamejo 

količinsko, skrbno in kakovostno. Preden ga prevzamejo, se pregledajo aktivnosti v centralnem 

skladišču in ostalih skladiščih. 

Neskladnosti – Pri rezultatih količinskega prevzema, lahko nastopijo neskladnosti. 

Neskladnosti materiala urejajo prek referenčnega dokumenta aktivnosti v centralnem skladišču 

in ostalih skladiščih. 

Označevanje materiala in skladiščenje materiala v skladišče – V primeru, da se po vhodnem 

pregledu materiala ugotovi, da je material ustrezen, se material (če je potrebno in kjer je 

predpisano), ustrezno označi v skladu z aktivnostmi v centralnem skladišču in ostalih 

skladiščih. Po prevzemu po dobavnici izvedejo prevzem v informacijskem sistemu L'MIS (to 

velja samo za osnovna sredstva v vrednosti nad 500 evrov) preko prevzemnega zapisnika. Po 

uspešno izvedenem prevzemu vhodnega materiala pa postavijo material na mesto, ki je 

določeno za skladiščenje tega materiala. Skladiščijo orodje, material za proizvodnjo ter aparate.  

Reklamacije – Reklamacije vodijo prav tako v skladu s predpisi, ki se izvedejo prek vodje 

projektov. Izvirajo lahko iz postopka prevzemanja vhodnih materialov/storitev ali pa so 

posledica skritih napak, ki se odkrijejo šele pri uporabi vhodnega materiala ali storitve.  

Zaključevanje naročila in plačevanje računa – Ob prejetju računa je potrebno preveriti 

ustreznost dobavnice in naročila dobavitelju z računom. Vse račune potrdijo v L'MIS na odprti 

delovni nalog, pod ustrezno naročilo. Če je vse v redu, se lahko začne proces plačevanja računa.  

Ocenjevanje in preverjanje dobavitelja in spremljanje kazalnikov – Oceno in rangiranje 

dobavitelja opravi vodja montaže, vodja projekta in nabavni referent. To opravijo enkrat letno 

po kriterijih z ocenami 1, 2, 3, 4 ali 5. 
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Preglednica 4: Kriteriji za ocenjevanje objektivnosti/subjektivnosti 

Kriterij Ocenjevanje 

Objektivno Subjektivno 

K1. Kakovost – reklamacije dobaviteljem (kakovostne, količinske, 

logistične) 

*  

K2. Dejanski dobavni roki (zamude) *  
K3. Poprodajna podpora (servisiranje, dostopnost, odzivnost …)  * 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Preglednica 4 prikazuje kriterije skozi objektivno/subjektivno ocenjevanje. 

Preglednica 5: Kriteriji za ocenjevanje dobaviteljev z merili in ocenami 

Kriterij Merilo Ocena 

5 4 3 2 1 

K1. Kakovost – 

reklamacije 

dobaviteljem 

(kakovostne, 

količinske, 

logistične) 

Št. 

reklamacij 

Brez 

reklamacij 

1 2 ali 3 4 ali 5 6 ali več 

K2. Dejanski 

dobavni roki 

(zamude) 

Št. 

reklamacij 

Brez 

zamud 

Redko 

zamuja 

(1/20) 

Včasih 

zamuja 

(1/10) 

Pogosto 

zamuja (1/3) 

Vedno 

zamuja 

(1/1) 

K3. Poprodajna 

podpora 

(servisiranje, 

dostopnost, 

odzivnost …) 

Št. 

reklamacij 

Odlična 

dostopnost 

in 

odzivanje 

Zelo dobra 

dostopnost 

in 

odzivanje 

Dobra 

dostopnost 

in 

odzivanje 

Problemi s 

komunikacijo 

Slaba 

dostopnost 

in 

odzivanje 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Preglednica 5 prikazuje kriterije skozi merila, katere ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.  

Poročanje vodstvu in ukrepanje – Zadnji pomemben proces je poročanje vodstvu in ukrepanje. 

Poroča se, kako učinkovita in dobra je bila nabava (MOS Servis, d. o. o. 2019). 

Postopek izvedbe nabave s sedeža delujočega projekta (gradbišča): 

V izrednih primerih se izvede nabava s sedeža gradbišča. Izvede se predvsem, ko gre za 

opravljanje storitev izven držav evropske unije. Material potrebujejo v kratkem času, ki ni takoj 

dostopen in na katerega ne morejo dolgo čakati, da ga kdo dostavi s sedeža podjetja.  

Potreba po nabavi materiala/storitve – Pojavi se potreba po nabavi materiala/storitve, ki ni bila 

predhodno načrtovana in je posledica spremenjenih zahtev odjemalca ali druge spremembe.  
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Posredovanje potrebe – Vodja gradbišča mora informacijo sporočiti vodji projekta, ki mu 

nabavo odobri oziroma zavrne. Če je nabava bolj smiselna na lokaciji gradbišča, se ta tudi tam 

izvede. O smiselnosti govorimo takrat, kadar je dobavitelj iz iste države kot projekt. Če 

ugotovijo, da je bolje, da se nabave izvede s sedeža podjetja in da delavci materiala ne 

potrebujejo v zelo kratkem času, se nabava izpelje s sedeža podjetja.  

Posredovanje dokumentacije – Vsa dokumentacija o izvedeni nabavi mora biti ustrezno 

hranjena in poslala v vednost vodji projekta.  

Organizacija transporta – Kadar gre dostavljeno za nabavo, organizacijo transporta vedno 

organizira vodja projekta s sedeža podjetja. Ko je vse dogovorjeno, se material dostavi do 

lokacije gradbišča. Vodja gradbišča je o prihodu materiala predhodno obveščen. Ob prevzemu 

izpolni CMR (mednarodni tovorni list). Prevzeti material, orodje in aparate uporabijo pri delu, 

če tega ne uporabijo oziroma porabijo takoj, ga začasno pospravijo v najete kontejnerje (MOS 

Servis, d. o. o 2019.). 

5.3.3 Izvedba storitve 

Podjetje prek pogodbe ali naročila od naročnika prejme terminski plan projekta, ki je osnova za 

planiranje. Izdelati je potrebno plan zasedenosti tako za mehanske kot tudi za elektro storitve. 

Vsak vodja projekta mora vedeti, kdo bo izvajal projekt ter kdo bo nosil odgovornost na 

gradbišču. Pri izvedbi torej potrebujejo ljudi, vozila, prenočišča, orodje, opremo in material. 

Ko je določen vodja gradbišča, mora delo potekati po navodilih in dokumentaciji, dobljenih v 

pisarni, po navodilih in dokumentaciji od naročnika na gradbišču ter po odobrenih spremembah. 

Ves nadzor nad izvedbo storitev na gradbiščih z vidika virov se izvaja prek zapisa plana 

zasedenosti in zasedbe gradbišča. Oba zapisa je potrebno ažurirati. Pred začetkom izdelave je 

potrebna odobritev s strani nadzornika, izpolnitev raznoraznih dokumentacij ter mesečno 

poročanje vodjem projekta v obliki dnevnika režijskih del, tedenskega oziroma mesečnega 

zbirnika ur. Dogovori med vodjem gradbišča in vodjem projekta se morajo upoštevati, saj le 

tako delo poteka nemoteno. Vsi podatki (ure dela, vožnje, stroški materiala, storitev) so poslani 

na sedež podjetja, kjer se vnesejo v L'MIS. Prav tako se v L'MIS vnesejo prejeti računi (naročil, 

podnaročil) in izdani računi. Gradbišče in projekt je potrebno spremljati, saj tako lažje dosegajo 

plane. V primeru reklamacij je potrebno reševanje postopka po korektivnem ukrepanju.  

Na gradbišču se lahko zgodi tudi primer poškodbe, ki ga je potrebno takoj sporočiti odgovornim 

projekta ter naročniku. Naročnik izdela in posreduje zapisnik o poškodovanju za izpeljavo 

postopka z zavarovalnico (MOS Servis, d. o. o. 2019). 
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5.3.4 Obvladovanje virov 

V podjetju med obvladovanje virov uvrščajo človeške vire, infrastrukturo ter delovno okolje. 

Slika 5 prikazuje povezanost obvladovanja virov. Med seboj se povezujejo človeški viri, 

infrastruktura ter delovno okolje. 

 

Slika 5: Organigram obvladovanja virov 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Človeški viri 

Zaposleni imajo ključno vlogo pri uspešnosti poslovanja, saj opravljajo delo s svojimi 

sposobnostmi in znanji. Pomembno je da se med seboj motivirajo, spodbujajo ter ob določenem 

času napredujejo. Podjetje med upravljanje človeških virov uvršča sprejemanje in odpuščanje 

zaposlenih, usposabljanje zaposlenih in prav tako tudi ugotavljanje alkoholiziranosti in 

prepovedanih psihoaktivnih substanc v organizmu, za katere si želijo, da se ne pojavljajo. Za 

dobro organizacijo so odločilne sposobnosti, znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti.  

Ko se podjetje odloči za zaposlitev ali odpuščanje zaposlenega na delovnem mestu, postopek 

izpeljejo vodje projektov in direktor podjetja. Zaposlitev izvedejo na osnovi potreb po 

zaposlenih, ki jih planirajo skozi stanje projekta. Pri postopku zaposlitve administrativno 

sodeluje poslovni sekretar, ki izpelje postopek ustrezne dokumentacije. Ob primeru odpuščanja 

podjetje prav tako izvede postopek po zakonodajnih zahtevah, pri katerem vse zapise ustrezno 

arhivirajo. Pri odločitvi sprejetja novega delavca v delovno razmerje sklenejo delovno razmerje 

za določen ali nedoločen čas. V primeru odločitve zaposlitve za nedoločen čas odloči direktor 

podjetja, vse pa je odvisno od potreb. Kadar podjetje potrebuje nove zaposlene, to izvedejo 

skozi sistem, ki sledi posameznim točkam: 

1. Na osnovi zahteve/potrebe se odpre prosto delovno mesto. 

2. Iz obstoječe evidence prošenj kandidatov se izbere potencialne sodelavce, čemur sledi 

razgovor. 

3. Po potrebi se izvedejo preizkusi sposobnosti za oceno veščin. 

4. Izbranemu kandidatu se pošlje sklep o sprejemu, vsi detajli pa se naknadno dogovorijo z 

direktorjem. 

5. Novega sodelavca se vpelje v delo, sledi odprtje osebne mape zaposlenega. 

6. Vsak zaposleni se vnese v informacijski sistem L'MIS (kadrovska evidenca). 
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Podjetje v ospredje postavlja možnosti usposabljanja zaposlenih, ki so lahko vnaprej planirana. 

Vsa usposabljanja delujejo po potrebah glede notranjih (nova in/ali spremenjena zahteva 

vodstva, specifični razvojni cilj posameznika) ali zunanjih zahtev (nova in/ali spremenjena 

zahteva naročnika, nov in/ali spremenjen zunanji standard, nova in/ali spremenjena 

zakonodaja). Večkrat se kakšen zaposleni udeleži usposabljanja, kot je prva pomoč, znanje iz 

računovodstva, Excela itd. Z usposabljanjem pridobijo znanje, spretnosti in izkušnje za 

delovanje v podjetju (MOS Servis, d. o. o. 2019).  

Infrastruktura 

Poslujejo na sedežu podjetja v Mestinju, prav tako na lokacijah gradbišč v tujini. Na sedežu 

podjetja imajo poleg pisarniški prostorov tudi svojo lastno proizvodnjo, vendar vse storitve 

opravljajo izključno v tujini za tuje naročnike. Celoten potreben material za opravljanje storitev 

se razlikuje glede na lokacijo.  

Na sedežu podjetja zaposleni potrebujejo ustrezne pisarniške prostore s pisarniškim 

materialom,  ustrezne skladiščne prostore, opremo za komunikacijo (računalniki, telefoni, 

telefaks, tiskalniki ...), informacijski sistem L'MIS, potrebno programsko opremo (računalniški 

programi, strojna oprema) za pripravo interne dokumentacije ter vse ostale potrebne programe. 

Pri opravljanju storitev na lokaciji gradbišča projektni vodja najprej na osnovi povpraševanja 

in posledično ponudbe oceni, koliko in katere ljudi bo potreboval. S tem se določijo potrebna 

prevozna sredstva (osebni prevoz, avtomobili podjetja, tuji prevoz), rezervirajo se prenočišča 

ter vsa potrebna delovna sredstva (električno, ročno orodje). Velikokrat potrebujejo večja 

orodja, ki jih po potrebi najamejo na lokaciji gradbišča. Preden se zaposleni odpravi na delo v 

tujino, vodja projekta prek e-pošte pošlje odpravo, v kateri zapiše ime in priimek osebe, številko 

avtomobila, s katerim se odpravi na gradbišče, ter ves potreben material in orodje, ki jih v 

prevoznem sredstvu pripravi odgovoren skladiščnik. Podjetje ima vso orodje in potrebno 

opremo zabeleženo v L'MIS-u, kjer je natančno definirano stanje zalog. Poleg L'MIS-a lahko 

stanje zalog preverijo tudi na HILTI aplikaciji ON!Track. Nad zalogami morajo imeti dober 

pregled, zato enkrat letno izvedejo inventuro. Če je potrebno, jo izvedejo tudi večkrat letno. 

Preko L'MIS-a in aplikacije HILTI ON!Track lahko vsakodnevno pregledajo zaloge materiala 

in orodja v skladišču ter na gradbišču v tujini (MOS Servis, d. o. o. 2019). 

Delovno okolje 

Podjetje zaposlenim zagotavlja primerno delovno okolje, v katerem izvajajo svoje storitve. 

Delo opravljajo v primernih pisarniških prostorih, prostoru proizvodnje ter prostorih gradbišča. 

Tako na sedežu podjetja kot tudi sedežu gradbišča imajo veliko orodja ter vseh potrebnih 

materialov, zato je pomembno, kako jih shranjujejo. Ker se zavedajo, da lahko okolje negativno 

vpliva tudi na materiale, dajejo poudarek pravilnemu skladiščenju. Vsi elektro materiali in ostali 
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materiali so do odpreme na gradbišče primerno skladiščeni v pokritem skladišču, za katere sta 

odgovorna skladiščnika podjetja. Prav tako so elektro materiali in ostali materiali ob prihodu 

na gradbišče v pokritem skladišču ali ustreznem kontejnerju. Po vsakem opravljenem delu 

morajo material in orodje ustrezno pospraviti. 

5.3.5 Prodajanje 

Tako kot ostali procesi  podjetju tudi prodaja skozi delovanje procesov predstavlja pomembno 

funkcijo. Vse se začne pri prepoznavanju potreb naročnika, od katerih pridobijo informacije o 

potrebah za izvedbo elektro/montažnih storitev. Informacije pridobijo prek telefona, e-pošte ali 

faksa. Največ informacij pridobijo s kontakti obstoječega gradbišča. Da se pokažejo širši 

javnosti, se oglašujejo prek svoje spletne strani, Facebooka, Instagrama, raznih panojev v 

posameznih krajih, radia, svojih vozil itd.  

Ko podjetje naveže stik z naročnikom, morajo vodje montaže pridobiti vse potrebne zahteve za 

projekt. Naročnik pošlje povpraševanje, preden pa v podjetju sestavijo ponudbo, se pozanimajo 

o možnostih tveganja, ki lahko ogrozijo poslovanje. Preverijo naročnikovo uspešnost, poslovno 

stabilnost ter se prek pogovora z direktorjem odločijo, ali bodo projekt izvedli. Če je tveganje 

preveliko, naročnika pravočasno obvestilo in odstopijo od ponudbe. Pri potrjeni ponudbi 

pripravijo ponudbo na obrazcu, na katerem je viden proračun projekta. Obrazec preko e-pošte 

pošljejo naročniku. Vsa povpraševanja, ponudbe in naročila podjetje za svojo evidenco vnese 

in shrani v L'MIS. Kadar gre za večje projekte, podjetje pripravi pogodbo, pri kateri je potreben 

podpis direktorja in naročnika. Oba skleneta medsebojne obveznosti drug do drugega. V 

primeru nesklenjene pogodbe podjetje pošlje naročniku naročilo, ki se obravnava kot pogodba, 

torej sklenjen pogodbeni odnos.  

Podjetje za svoj uspeh meri zadovoljstvo naročnikov, saj jim je pomembno njihovo mnenje, 

zadovoljstvo in predvsem dobro opravljeno delo delavcev. Naredijo anketo, ki se enkrat v letu 

pošlje naročniku, prav tako anketo pošljejo odgovorni osebi na gradbišču. Vse pisne dobljene 

pohvale/pritožbe preko e-pošte ali faksa ustrezno arhivirajo v posebni mapi na serverju. 

Zadovoljstvo spremljajo prek reklamacij naročanja, povpraševanj, naročil in realizacij. 

Zadovoljstvo naročnikov merijo po oceni od 1 do 5, kjer na osnovi vseh ocen izračunajo 

povprečno vrednost ocene naročnika. Višja kot je ocena, večje je zadovoljstvo (MOS Servis, d. 

o. o. 2019). 
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5.4 Obvladovanje dokumentov in zapisov 

Za nemoteno poslovanje je potrebno obvladovanje vseh dokumentov in zapisov. Potrebna je 

zagotovitev razumne dokumentacije.   

5.4.1 Obvladovanje notranjih in zunanjih dokumentov 

Podjetje mora za nemoteno poslovanje, poleg obvladovanja vseh procesov, obvladovati tako 

notranje kot tudi zunanje dokumente. Vsi dokumenti in zapisi imajo svojo zaporedno številko 

ter oznako vrste dokumenta oziroma procesa. Notranji dokumenti se izdelajo ali popravijo 

predvsem pri pojavu novega procesa, aktivnosti ali spremembi obstoječega stanja. Lahko se 

spremeni potek procesa skozi aktivnosti, zaporedne številke, oznake itd. Vse odobrene 

dokumente (neskladnosti, reklamacije, zapisnik sestankov vodstva) dodajo v bazo dokumentov, 

ki jih imajo vedno na razpolago, ko jih potrebujejo. Dokumenti veljajo ob potrditvi, vendar ob 

pojavu že prejšnje različice enakega dokumenta dokument umaknejo in arhivirajo. Pri nastanku 

novega dokumenta seznanijo vse uporabnike. 

Vsi zunanji dokumenti (standardi, računi, uradni listi, naročnikovi dokumenti) pridejo v 

podjetje prek pošte, faksa ali e-pošte. Poslovni sekretar pošto pregleda ter ustrezno zabeleži 

oziroma shrani. Prejeta pošta se zapiše v L'MIS (modul trženje), kjer dobi svojo zaporedno 

številko, žig z datumom, letom prejetja in prevzemnikov podpis. Kadar gre za pošto, ki ni 

obvestilo, opomin, ponudba ali povpraševanje, se dodatno odtisne žig s pripisom DN (delovni 

nalog), potrditvijo, podpisom in datumom. To velja za vse prejete račune. Prav tako računi 

dobijo poseben žig, če se račun navezuje na proizvodnjo, je iz držav Evropske unije in vsebuje 

tuji DDV. Ko poslovni sekretar pošto vpiše, jo prenese do odgovorne osebe, ta pa jo pregleda, 

podpiše in vrne nazaj poslovnemu sekretarju. Prejete račune skenira ter ustrezno shrani na 

server. Vsak račun ostane shranjen v L'MIS-u (modul trženje), s svojo številko DN (MOS 

Servis, d. o. o. 2019). 

5.4.2 Obvladovanje zapisov 

Zapise posameznih procesov podjetje hrani v različnih modulih L'MIS-a, v katerem hranijo 

analize podatkov. V primeru uvrstitve novega zapisa v sistem kakovosti ga vodja splošnega 

dela uvrsti v sistem kakovosti, ga referira v enem od dokumentov in mu določi oznako ter 

atribute (identifikacija in verzija zapisa, medij in čas hranjenja, hranitelj, dostop do zapisa, baza 

podatkov). Poleg shranjenih dokumentov v modulih L'MIS-a dokumente hranijo tudi v papirni 

obliki po registratorjih (fasciklih). Registratorje imajo v svojih pisarnah, ko jih ne potrebujejo 

več, jih pospravijo v arhiv podjetja (MOS Servis, d. o. o. 2019).  
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6 EMPIRIČNI DEL – PRESOJA KAKOVOSTI SKOZI ISO 9001 V PODJETJU MOS 

SERVIS, D. O. O.  

V nadaljevanju bomo predstavili presojo kakovosti skozi standard ISO 9001.  

6.1 Sestanki vodstva 

Sestanki vodstva nudijo sodelovanje z večjim številom ljudi pri sprejemanju odločitev, s 

katerimi dosegajo določene cilje. Sestanki vodstva potekajo vsake tri mesece, udeleženci 

pregledajo sklepe prejšnjega vodstvenega pregleda, informacije notranje in zunanje presoje, 

izvedbo presoje prek spremljanja kazalnikov ter rezultate nadzorovanja in merjenja procesov, 

delovanje dobaviteljev, neskladnosti in korektivne ukrepe, zadovoljstva naročnikov, 

primerljivost virov, spremembe notranjih in zunanjih zahtev, pregled ukrepov za obravnavanje 

tveganj, priložnosti in izboljšav ter pregled aktualnosti politike kakovosti in ciljev kakovosti. 

Vsak udeleženec izrazi svoje mnenje in razmišljanje. Skupaj najdejo rešitve in ukrepe, ki jih 

vodijo do zastavljenih ciljev. 

6.1.1 Spremljanje kazalnikov 

Skozi spremljanje kazalnikov si podjetje najprej zastavi cilje. Kazalniki jim omogočijo pregled, 

ali so zastavljene cilje dosegli ali ne. Spremljajo vse procese delovanja skupaj z ocenami skozi 

vsak mesec, da dobijo vsoto/povprečje. 

Sliki 6 in 7 prikazujeta zastavljene in doseže cilje skozi procese.  

 

Slika 6: Primer spremljanja kazalnika v letu 2018 
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Slika 7: Dosežnost ciljev skozi kazalnik v letu 2018 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Slika 8 prikazuje mesečno spremljanje vsakega procesa. Vsak proces ima opredeljeno svojo 

oznako, enoto in pokazatelje. 

 

Slika 8: Primer mesečnega spremljanja procesov skozi delovanje v letu 2018 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

6.1.2 Neskladnosti, tveganja in izboljšave 

Pri vsakem sestanku se osredotočijo na neskladnosti, tveganja in izboljšave. Pri neskladnostih 

in napakah opredelijo vzrok, s katerim poiščejo ustrezne ukrepe. Vsako napako posebej 

analizirajo, saj jo želijo čim prej popraviti oziroma izboljšati. Zapis vsebuje datum, označbo 

skozi proces, številko delovnega naloga, opis problema/neskladnosti, kdo je povzročitelj, kodo, 

vzrok in ukrep, kdo je nosilec izvedbe, rok in datum izvedbe ter opredelitev, ali je bila izvedba 

uspešna ali ne. 
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6.2 Notranja in zunanja presoja 

Skozi notranjo presojo podjetje od petkrat do desetkrat letno ugotavlja in odpravlja vse 

neskladnosti, skupaj z usposobljenimi lastnimi kadri. So podjetje, ki poleg notranje presoje 

preveri svoje delovanje tudi z zunanjo presojo. Notranja presoja jim pomaga priti do informacij 

o napredovanju, s katerim gradijo sistem vodenja kakovosti skupaj z vsemi plani. Cilj je 

ugotoviti, ali deluje skladno z dogovorjenim in dokumentiranim načinom dela. Zavedajo se 

njenega pomena kot iskanja možnosti in priložnosti za izboljševanje ter pomoč skozi vodenje 

organizacije. 

Notranja presoja zajema planiranje, pripravo na izvedbo, poročanje o ugotovitvah, določitev 

ukrepov, izvedbo ukrepov, preverjanje učinkovitosti izvedenih ukrepov, zaključno poročanje. 

Vsaka notranja presoja ima svoje poročilo, kjer se presoja npr. posamezen proces (izvedba 

storitve, vodenje, prodajanje, nabavljanje, obvladovanje virov). Skozi presojo rešujejo problem, 

kjer se zapišejo ukrepi, s katerimi lažje odpravijo napake.  

Zunanja kontrolna presoja se izvaja enkrat letno, vsako tretje leto se izvaja certificirana. Pri 

zunanji presoji zunanji presojevalci ocenjujejo in prepoznavajo skladnost izvajanja, 

učinkovitost in dodano vrednost ter možnosti za izboljšave pri delu. Skozi vsak proces se iščejo 

izboljšave in možnosti za nadaljnji uspeh. Zunanja presoja v poročilu vključuje cilje, kriterije, 

rezultate prejšnje presoje, priložnosti za izboljšave, spremljanja in merjenja nepravilnosti z 

vpeljavo ukrepov ter končne ugotovitve s priporočili.  

Potrdilo uspešne zunanje presoje je izdaja novega ISO 9001 certifikata. Tako notranja kot tudi 

zunanja presoja daje podjetju pregled uspešnosti in učinkovitosti kakovosti skozi ISO standard 

9001:2015. Pomembno je, da najdejo prave priložnosti za izboljšave. Vsaka presoja deluje po 

planu in programu, s katerima podjetje pride do končnih ugotovitev. 

Slika 9 prikazuje plan in program notranjih presoj skozi procese delovanja. Prikazuje čas 

planiranja in izvedbe po programu.   
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Slika 9: Plan in program notranje presoje 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

Slika 10 prikazuje primer zapiska zunanjega presojevalca skozi proces nabave. V zapisku je 

zabeležen proces, presojanec, presojevalec ter mnenje oziroma izboljšave zunanjega 

presojevalca.  

 

Slika 10: Primer zapiska zunanjega presojevalca skozi proces nabave 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 
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Slika 11 prikazuje primer ugotovitev zunanje presoje v letu 2018. Vsaka presoja ima za seboj 

zaključek, v katerem se poudarijo dobre in slabe lastnosti delovanja procesa.  

 

 

 

Slika 11: Primer ugotovitev zunanje presoje v letu 2018 

Vir: MOS Servis, d. o. o. 2019. 

6.3 Analiza, ugotovitve intervjuja 

Izvedli smo raziskavo in pri tem uporabili kvalitativno metodologijo v obliki izvedenega 

polstukturiranega intervjuja z direktorjem, prokuristoma ter dvema vodjema gradbišč. 

Odgovorili so na osem vprašanj z dodatnimi podvprašanji, s pomočjo katerih smo analizirali, 

ali je presoja skozi standard učinkovita ali ne, kako pomembno vlogo pripisujejo kakovosti 

poslovanja ter kako zaposleni zaznavajo vodenje kakovosti kot orodje za uspeh celotnega 

podjetja. Prokurist 1 je v podjetju poleg prisotnosti v notranji presoji vodja splošnega dela, 

prokurist 2  pa vodja projekta. Pri notranji presoji sodelujejo vsi. 

Intervjuvance (Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. oktober) smo najprej vprašali, 

katere cilje so si postavili na začetku svoje poti, glede zagotavljanja kakovosti ter katerim ciljem 

sledijo zdaj po toliko letih delovanja oziroma poslovanja. Odgovorili so: 

Direktor podjetja: »Uspešnost podjetja je vsekakor izredno odvisna od kakovosti izdelkov kot 

tudi storitev. Za doseganje ustrezne kakovosti smo v politiki kakovosti ob načelih zapisali 

najpomembnejše cilje, katerim sledimo še danes. Večkrat se je že pokazalo, kako pomembna 

je kakovost v poslovnem svetu ter koliko za dobre odnose pomeni odkrit, pošten in 

profesionalen odnos. Pomembno je, da besede znamo držati in zagotoviti kakovostne storitve 

po dostopnih cenah. S cilji želimo doseči in preseči pričakovanja naročnikov. S tem bomo lažje 

prepoznavni na trgu, si zagotavljali rast in dobro delovno okolje.«  

Prokurist 1: »Vsako podjetje si mora ob odločitvi, da želi delati v skladu z ISO 9001 zadati tudi 

svoje cilje zagotavlja kakovosti, ki jih zapiše v svoji Politiki kakovosti. V primeru MOS 
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Servisa, d. o. o., smo lastniki podjetja določili cilje kakovosti, kateri morajo v vsakem trenutku 

zasledovati naše podjetje: zadovoljstvo naročnikov, ekonomska učinkovitost podjetja, 

motiviranje zaposlenih, nenehno izboljševanje procesov. Ciljem sledimo enako tudi danes.« 

Prokurist 2: »Kakovost dajemo že od začetka delovanja v ospredje. Pomembno nam je 

zadovoljstvo naročnikov, da smo kot celota podjetja čim bolj uspešni, se med seboj spodbujamo 

in neprestano motiviramo. Menim, da so naši cilji popolnoma jasni. Poleg sodelovanja v 

notranji presoji je moja vloga tudi vodenje projektov. Kot vodja projekta vem, da moram slediti 

zastavljenim ciljem, saj z njimi lažje pridemo do tja, kamor želimo. Za uspeh si želim, da se 

cilje čim bolj izpolnjuje in upošteva. Vsekakor moram cilje vedno znova ponavljati vodjem 

gradbišč, da tega ne pozabijo. Začetnim ciljem sledimo še danes. Politika kakovosti je tista, 

katera da ob upoštevanju načel dober vzgled, s katerim se predstavljamo. Če bomo delali 

kakovostno, bomo zadovoljni tako mi kot tudi drugi.« 

Vodja gradbišča 1: »Sem vodja gradbišč, zato vem, da je veliko odvisno od mene. Sledim 

nalogam, ki mi jih naroči vodja projektov. Tako moji kot tudi cilji podjetja so zadovoljstvo 

naročnikov ter dobro opravljene storitve. Pomembno je, da ciljem sledim, poslušam svojega 

nadrejenega in delam, kar se da, dobro.« 

Vodja gradbišča 2: »Na začetku sem bil le pomožni monter. Sledil sem navodilom vodji 

gradbišča, ki je vedno govoril, kaj moramo narediti. Velikokrat je bilo težko kaj narediti tako, 

kot so si želeli, vendar sem se skozi trdno delo, poslušnostjo in sodelovanjem prišel do 

ugotovitev, da je le tako prav. Sedaj, ko imam svojo skupino, jo želim vedno voditi do popolno 

opravljene storitve in zadovoljstva tako s strani podjetja kot tudi naročnikov.« 

Nadaljevali smo z vprašanjem, kako se v podjetju odraža skrb za kakovostno poslovanje in 

kakšnemu pristopu dajejo velik poudarek. Direktor podjetja meni, da je zelo pomembno, kako 

zaposleni spoznavajo pomen kakovostnega poslovanja. Prav tako meni, da je boljše biti 

neprestano pozoren na kakovost opravljenega dela, kot kasneje popravljati nekakovostne 

storitve. Kader mora biti usposobljen in ustrezen, ob kakovostno opravljenih storitvah pa 

profesionalna oprema in orodje. Oba prokurista na vprašanje odgovarjata, da so skozi uvedbo 

standarda ISO 9001, deloma prišli sami, deloma so jih v to napeljale stranke. Želita, da 

zaposleni vzamejo ISO standard kot nekaj svojega in samoumevnega, zato so že pred časom 

vključili med interne presojevalce tudi vse vodje projektov. Glavni namen je, da pri procesu 

zagotavljanja storitev zagotovijo stalno kontrolo predpisanih kriterijev in izvajanje samih 

korakov procesa od prejetega naročila pa do uspešne izvedbe posameznega projekta. Menita, 

da bi morali ISO standard vsi zaposleni videti kot svojo pomoč pri delu in ne breme. Prokurist 

2 kot vodja projektov pravi, da je za ohranjanje standarda ISO pomembno opravljanje interne 

presoje na kakšnem od svojih gradbišč. S tem lažje opazijo težave oziroma nevarnosti pri 

izvedbi zadanih aktivnosti na gradbišču. Ko smo povprašali vodji gradbišč, kaj menita o skrbi 

za kakovostno poslovanja, sta odgovorila, da jima skrb za poslovanje predstavlja pomembno 

funkcijo. Svojo skupino vodita do pravilno opravljenih storitev, pri tem je pomembno, da ne 
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povzročajo napak. Z vsako napako se projekt lahko podaljša, s tem pa se lahko zruši tudi 

naročnikovo zaupanje (Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. oktober). 

Zanimalo nas je tudi, kakšen pomen pripisujejo kakovosti skozi politiko podjetja, v strateških 

smernicah pri razširjanju informacij zaposlenih. Direktor podjetja pravi, da je kakovost nekaj 

izrednega, še najbolj pomembna je za dobro, stabilno in dolgoročno poslovanje. Meni, da je na 

mednarodnem tržišču, na katerem so tudi sami, kakovostno poslovanje še bolj pomembno, saj 

so skozi tuje naročnike zasledili, da je ISO standard pogoj za dobro sodelovanje. Pravi, da je 

potrebno vse zaposlene redno informirati in opozarjati, kako pomembna je kakovost 

poslovanja. Prav tako prokurista menita, da je kakovost nekaj samoumevnega v takšnem 

podjetju, kot so sami. Kakovosti pripisujeta velik pomen, stremita k politiki biti uspešen zdaj 

in kasneje. Pravita, da so lahko kakovostno podjetje, če le delajo kakovostno. Zelo pomembno 

vlogo igra komunikacija in razumevanje. Če informacij ne širijo drug do drugega, ostali 

zaposleni ne vedo, kaj si vodstvo želi. Informacije širijo prek telefona, e-pošte ali z osebnim 

stikom. Ko smo vprašanje podali vodji gradbišč, oba menita enako kot že pri prejšnjem 

vprašanju. Slediti morata navodilom vodji projekta, ki morata skozi svojo skupino voditi naprej. 

Dobra navodila so pomembna za nemoteno opravljene storitve. Želita, da navodila razumejo 

vsi in ne povzročajo napak (Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. oktober). 

Pri vprašanju, kako kakovost kot orodje zaznavajo za uspeh, so vsi mnenja, da brez ustrezne 

kakovosti danes ne bi bili tukaj, kjer so. Pravijo, da jih ljudje zaznavajo kot zanesljive partnerje, 

ki nudijo ustrezno kakovost storitev. Ne morejo biti uspešni, če nečesa ne delajo kakovostno. 

Prav tako pravijo, da kakovost ne nastaja naključno, ampak so zanjo zadolženi vsi zaposleni 

(Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. oktober). 

Pri naslednjem vprašanju, ali je ISO standard tisti, ki jih zna voditi do zagotavljanja kakovosti, 

so vsi odgovorili, da vsekakor je. Vsi so mnenja, da je z njim vodenje lažje. Pokaže jim pravo 

pot ter sledljivost, da delajo le najboljše (Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. 

oktober). 

Vprašali (Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. oktober) smo tudi, katere prednosti 

in pomanjkljivosti vsebuje standard ISO, ter kako standard uresničuje njihova pričakovanja. 

Odgovorili so: 

Direktor podjetja: »Sistem vodenja kakovosti nam omogoča, da dokažemo svojo zavezo 

kakovosti, zadovoljstva naročnikov in dobaviteljev, hkrati pa nam pomaga izboljševati podobo 

podjetja. Z uporabo sistema zagotovimo sledljivost procesov ter seveda sledenja poslovanja in 

zastavljenih ciljev. Z uporabo sistema smo se naučili, kaj nam lahko pomaga, da smo lahko 

uspešni. Na začetku smo se sistema bali, bilo je čutiti tudi nekakšen upor, saj nas je bilo strah, 

da sistem zahteva preveč dokumentacije, raznih obrazcev. Zaposleni so spoznali, da to ni nič 

drugega, kot le malo bolj organizirano in sistematično delo.«  
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Prokurist 1: »Prednost ISO standarda je sigurno zagotavljanje določene sledljivosti procesov v 

podjetju, ki si jih sam najprej opišeš glede na naravni potek le teh v podjetju in potem nastaviš 

kriterije/cilje, ki jim slediš. Tako si te procese istočasno standardiziraš in s tem zagotoviš 

njihovo ponovljivost. Prednost je tudi periodično sledenje poslovodstva uresničevanja zadanih 

ciljev kot tudi same zunanje presoje, kjer zunanji presojevalci dajejo pobude, kje bi podjetje 

lahko bilo še boljše. Ključna pomanjkljivost, ki jo vidim sam, je, da običajno zaposleni vidijo 

to kot neko obvezo. Včasih ne razumejo, kako pomembno je poslušanje nadrejenih, ki vedo, 

kako pomembno je sledenje po ISO standardu.« 

Prokurist 2: »Skozi standard ISO so naši procesi sledljivi, cilje lažje dosegamo. S standardom 

ISO smo zadovoljni, saj nas usmerja po dobri poti. Kaj delamo prav in kaj narobe vidimo z 

notranjo presojo, vendar zunanja je tista, ki pokaže nekaj kar lahko izpustimo oziroma se na 

nekaj ne osredotočimo. Standard ISO je vsekakor tisti, ki izboljša način poslovanja. Omogoča 

nam lažjo izpeljavo procesov, doseganje kakovosti.« 

Obe vodji gradbišč imata glede ISO standarda mnenje, da je tisti, po katerem delajo z namenom 

priti do uspeha in prepoznavnosti po dobro opravljenih storitvah. Velikokrat npr. pri transportu 

izpolnjujejo razne obrazce, za katere se marsikdo sploh ne zaveda, kako so pomembni. Vse to 

dejansko narekuje standard, njegovo delovanje (Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 

1. oktober). 

Postavili smo tudi vprašanje, ali menijo, da je za vzdrževanje in nadgrajevanje pomembno 

upravljanje notranje in zunanje presoje. Direktor podjetja in prav tako oba prokurista so mnenja, 

da so za vzdrževanje in nadgrajevanje sistema vsekakor pomembne notranje in zunanje presoje. 

Podjetje ima svoje presojevalce, kateri poleg sestankov presojo opravijo ob vsakem obisku na 

delovišču. Informacije pridobijo hitro, pravočasno pa se zaznajo pomanjkljivosti. Zunanja 

presoja jim pokaže pot, ki je včasih ne vidijo, s tem pa jim omogočijo lažji način poslovanja. 

Menijo, da je zelo pomembno zavedanje zaposlenih na terenu, da vodstvo redno spremlja in 

preverja kakovost storitev ter seveda skrb za varnost zaposlenih. Vsaka presoja tako notranja 

kot tudi zunanja poveča zaupanje v delo. Obe vodji gradbišč sta mnenja, da je presojanje skozi 

presojo dobro za podjetje, saj pokaže predvsem pomanjkljivosti poslovanja. Menita, da je prav, 

da jih vodje projektov obiščejo ter prikažejo napake, ki so lahko pogoste. Zelo težko je nekaj 

govoriti prek telefona, če je nekaj lažje pokazati v živo. Sama sta mnenja, da je v podjetju 

pomembno dograjevati in vzdrževati sistem poslovanja, saj le tako tudi novi sodelavci sledijo 

delovnemu procesu in ISO standardu (Oseba X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. 

oktober). 

Za konec smo postavili vprašanje glede nadaljnjega uspeha in izboljšanja poslovanja. Prav tako 

nas je zanimalo, kako ravnajo ob pojavljanju neskladnosti. Vsi intervjuvanci so mnenja, da je 

za uspeh in izboljšanje procesov vse pomanjkljivosti/neskladnosti potrebno hitro ugotoviti, 

evidentirati in odpraviti. Ob napakah je potrebno ugotoviti vzroke ter poiskati rešitve. Vsaka 

neskladnost ima svojega odgovornega, ki mora vedeti, zakaj se je nekaj zgodilo. Vsaka napaka 
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se sproti posebej poudari, saj želijo na takšen način zmanjšati možnost ponovitve. Zavedajo se, 

da so storitveno podjetje, zato jim vsaka dobro opravljena storitev prinese delček uspeha (Oseba 

X. 2019. Intervju z avtorjem. Mestinje, 1. oktober). 

Ugotovili smo, da se podjetje zaveda pomembnosti kakovostnega poslovanja. V ospredje poleg 

odličnosti poslovanja dajejo predvsem zadovoljstvo naročnikov in zaposlenih.  Pomembne so 

jim kakovostno opravljene storitve, s katerimi se zavedajo, da lahko lažje dosegajo razpoznavno 

ime podjetja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Stremijo k prijaznemu delovnemu okolju, v 

katerem zaposlene nenehno informirajo in motivirajo. S tem dosegajo največje zmožnosti in 

potenciale. V proučevanem podjetju se zavedajo, kako zelo je pomembno pravilno delovanje 

aktivnosti skozi vsak proces posebej. Z opravljenimi aktivnostmi procesov, izboljšujejo zahteve 

standarda ISO 9001. Riley (2009) in Sondalini (2019) menita, da z upoštevanjem standarda 

kakovost zagotovimo. Tudi podjetje je takega mnenja, kar dokazujejo rezultati poudarjeni skozi 

nalogo. Podjetje kaže, kako zelo pomembno je upoštevanje standarda ISO 9001. Z 

upoštevanjem standarda si zagotovijo zaupanje in varnost pred napakami. Napak se izogibajo, 

zato velik poudarek dajejo opravljenim notranjim ter zunanjim presojam. Napake rešujejo 

sproti, vsekakor pa si želijo, da se ne pojavljajo. Menimo, da napake niso samo slabo, ampak 

so predvsem rešitve tiste, iz katerih se lahko nekaj naučimo. So priložnosti za raziskovanje, 

spoznavanje, učenje ter sprejemanje novih izzivov.  



 

39 

7 SKLEP 

Z zaključno projektno nalogo smo želeli obravnavati glavno teorijo ter pojme, ki so povezani s 

kakovostjo, kakovostnim poslovanjem in standardom ISO 9001. Usmerili smo se v podjetje 

MOS Servis, d. o. o., ki nam je omogočilo dostop do želenih podatkov in dokončanje naloge. 

Ugotovili smo, kako zelo je zanje pomembna notranja in zunanja presoja ter kako vodijo 

posamezne procese in poslovanje za zagotavljanje dolgoročne kakovosti in predvsem uspeha.  

V nalogi smo si zastavili pet ciljev, ki smo jih izpolnili. Prvi in drugi cilj glede zbiranja literature 

o kakovosti, kakovostnega poslovanja, standardizacije in standarda ISO 9001 smo izpolnili s 

pridobitvijo in analiziranjem člankov, knjig, diplomskih nalog, šolskega gradiva in internetnih 

virov. Prav tako smo izpolnili tretji cilj, ki smo ga izpolnili na osnovi raziskovanja in 

proučevanja ter prišli do ugotovitev, kakšen pomen podjetje MOS Servis, d. o. o., pripisuje 

kakovosti ter kako jo izraža skozi procese delovanja. Osredotočili smo se na politiko kakovosti 

ter poslovnik kakovosti, predvsem pa na kakovost skozi procese delovanja. Vsak proces smo 

posebej opisali in analizirali ter prišli do ugotovitev, da ima vsak proces pomembno vlogo. 

Kakovost procesov dajejo v ospredje, ob tem pa se zavedajo, da so vsi zaposleni tisti, ki 

pripomorejo, da je temu tako. Večkrat se lahko pojavijo kakšne napake, zato je pomembno, da 

zaposleni med seboj aktivno sodelujejo, se poslušajo in se trudijo za čim manj nepravilnosti. 

Vsak proces ima svoje aktivnosti, ki jih čim bolje izpolnjujejo s pomočjo standarda ISO 9001. 

Menijo, da je standard ISO 9001 tisti, ki jih vodi v pravo smer. Prav tako smo ugotovili, da so 

podjetje, ki ima procese ustrezno dokumentirane in zapisane. Kot četrti cilj smo si zastavili 

pridobitev ugotovitev, kako si z vpeljanim standardom vodenja kakovosti ISO 9001 pomagajo 

pri učinkovitem in uspešnem poslovanju. Ugotavljamo, da si podjetje MOS Servis, d. o. o., s 

standardom ISO 9001 ter vključitvijo notranje in zunanje presoje, pomaga, saj standardu sledijo 

in izpolnjujejo njegove zahteve. Za lažjo pridobitev ugotovitev smo uporabili rezultate notranje 

in zunanje presoje. Ugotovili smo njihovo osredotočenost skozi redne sestanke, spremljanje 

kazalnikov, določil neskladnosti, tveganj in izboljšav, s katerimi lažje dosegajo zastavljene 

cilje. V nalogi opazimo, da poslujejo uspešno in so podjetje, ki se zna osredotočiti na poslovanje 

z namenom, da postanejo uspešnejši. V ospredje dajejo spoznavanje, zadovoljevanje, 

uresničevanje zahtev ter pričakovanj naročnikov kot tudi vseh zaposlenih. Izpolnili smo tudi 

zadnji, peti cilj, pri katerem smo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja pridobili ugotovitve, 

da je presoja skozi standard učinkovita ter pomembna za kakovost poslovanja. V intervjuju je 

sodelovalo pet oseb, direktor podjetja, dva prokurista, ki sta v podjetju poleg prisotnosti v 

notranji presoji tudi vodja splošnega dela in vodja projektov. V intervjuju sta sodelovali tudi 

dve osebi kot vodji gradbišč. Vsi so v odgovorih poudarili pomen kakovosti in kakovostnega 

poslovanja. Vsekakor so mnenja, da so za izpolnjevanje dobro opravljenih storitev zadolženi 

vsi zaposleni. Kakovosti poslovanja pripisujejo pomembno vlogo, sledijo zastavljenim ciljem, 

ki jih izpolnjujejo in nadgrajujejo. 
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Z internimi viri podjetja in odgovori intervjuvancev smo dobili odgovor na glavni zastavljeni 

raziskovalni vprašanji. Podjetje je močni globalni ponudnik na tujem trgu, zato je zanje 

pomembno kakovostno poslovanje. Dobro opravljene storitve in dober način vodenja je ključ 

do uspeha. Vsekakor k temu prispeva upoštevanje standarda ISO 9001, ki podjetje usmerja v 

pravo smer. S standardom ISO 9001 dosegajo lažjo sledljivost poslovanja, prav tako lažje 

izpolnjujejo in dosegajo vse zadane cilje. Kakovost kot orodje za uspeh podjetja zaznavajo z 

zaupanjem vase in vse zaposlene. Pomembno jim je nudenje ustrezne kakovosti storitev, ki jih 

opravijo s profesionalno in kakovostno opremo. V uspeh poleg zadovoljstva zaposlenih in 

naročnikov prištevajo čim manj napak oziroma reklamacij. Trudijo se, da vsak zaposleni s 

svojim znanjem, usposobljenostjo in odnosom pokaže pomen kakovostnega poslovanja. 

Menimo, da bi brez tega težko uresničevali skupne cilje.  

Podjetju svetujemo, da v nadalje nenehno sledijo vsem zastavljenim ciljem, se osredotočajo na 

želje, za katere opazijo, da jih lahko še dodatno izboljšajo. Želimo, da poslušajo svoje 

naročnike, jih še naprej zadovoljujejo in izpolnjujejo vsa njihova pričakovanja. Zadovoljstvo 

naročnikov jim bo prineslo še večje zadovoljstvo in željo za nadaljnji uspeh. Poleg poslušanja 

naročnikov ne smejo pozabiti prisluhniti tudi svojim zaposlenim. Morajo se zavedati, kako zelo 

so pomembni zaposleni in njihovo izražanje zadovoljstva. Z zadovoljstvom obeh strani bodo 

lažje zaupali vase, svoje sposobnosti, dobro opravljene storitve ter v način poslovanja, ki je 

kakovosten. Svetujemo jim, da nadgrajujejo inovativnost, saj se časi spreminjajo, s tem pa tudi 

želje in potrebe naročnikov.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Intervju 

 





Priloga 1 

 

INTERVJU 

1. Katere cilje ste si postavili na začetku svoje poti, glede zagotavljanja kakovosti? Katerim 

ciljem pa sledite zdaj po toliko letih delovanja oz. poslovanja? 

2. Kako se v podjetju odraža skrb za kakovostno poslovanje? Kakšnemu pristopu dajete velik 

poudarek? 

3. Kakšen pomen pripisujete kakovosti (v politiki podjetja, v strateških smernicah, pri 

razširjanju informacij zaposlenim itd.)?  

4. Kako kakovost kot orodje zaznavate za vaš uspeh? 

5. Menite, da je ISO standard tisti, ki vas zna voditi do zagotavljanja kakovosti? 

6. Katere so prednosti in katere pomanjkljivosti glede standarda ISO? Kako standard 

uresničuje vaša pričakovanja in zakaj? 

7. Menite, da je za vzdrževanje in nadgrajevanje pomembno opravljanje notranje in zunanje 

presoje in zakaj? 

8. Skozi notranjo presojo pridobite ugotovitve stanja učinkovito uvedenega sistema vodenja 

kakovosti. Kako vam pomagajo predvsem za nadaljnji uspeh in izboljšanje vašega 

poslovanja? Kako ravnate pri ugotovljenih neskladnostih?  

 


