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1 UVOD 

 
Zaradi vedno večjih zahtev odjemalcev v zadnjem desetletju kakovost postaja vedno bolj 

pomembna in je celo glavni element tekmovanja med podjetji. Kakovost je postala eden 

temeljnih pogojev, ki podjetjem pomaga dosegati boljše rezultate, ki so uspešnost, novo 

ustvarjena vrednost, ki nastaja ob proizvodnji izdelkov ali opravljanju storitev, saj je 

kakovost proizvodov pri današnji tekmovalnosti med podjetji zagotovo najpomembnejši 

dejavnik zadovoljevanja odjemalčevih zahtev in potreb. O kakovosti govorimo takrat, ko 

odjemalec prejme proizvode, ki so v skladu z njegovimi zahtevami in/ali pričakovanji. 

 

Organiziranost, urejenost in zanesljivost so vrednote, ki jih cenimo pri posameznikih. Nič 

drugače ni, ko imamo v mislih podjetje. Urejeno, pregledno in zanesljivo uravnavano 

poslovanje vzbuja zaupanje, pridobljeno zaupanje širše javnosti pa ustvarja nove poslovne 

priložnosti. V današnji industriji se je uveljavil pristop oblikovanja zaupanja s pomočjo 

sistema kakovosti, ki je zasnovan na mednarodnih standardih serije ISO 9000. ISO 9000 je 

družina standardov, ki predstavljajo mednarodni konsenz o dobri ravnalni praksi, z 

namenom, da bo podjetje vedno ponujalo proizvode, ki bi zadovoljevali potrebe in zahteve 

odjemalcev. Usmerjenost sodobnih podjetij v poslovanje v sklopu ISO standarda ravnanja 

kakovosti je zelo zaželena, saj pristopi poenotenja poslovnih procesov, usmerjenost k 

odjemalcem, odločanje na podlagi dejstev in nenehno izboljševanje sistema ravnanja 

kakovosti v povezavi z vsemi drugimi cilji podjetja, omogočajo doseganje zadovoljstva 

odjemalcev, lastnikov, zaposlenih ter poslovnih partnerjev.  

 

V specialistični nalogi je predstavljen pomen potrjevanja kakovosti kot temelj zaupanja, ki 

predstavlja temeljno načelo poslovnega sodelovanja. V ta namen so opredeljeni pojmi, kot 

so kakovost, standard, akreditiranje, ravnanje ter potrjevanje kakovosti, sistem potrjevanja 

kakovosti, predstavljen je tudi postopek potrjevanja sistema ravnanja kakovosti. Namen 

proučevanja kakovosti in standardov kakovosti je ugotoviti, ali potrjen sistem ravnanja 

kakovosti prinese prednosti in vodi k stalnem izboljševanju v smislu urejenosti in 

doseganja višje ravni kakovosti opravljanja dejavnosti podjetja, saj se uvedeni sistem 

ravnanja kakovosti zlije z dejavnostjo podjetja in pomeni koristno orodje ter dopolnitev 

izvajanja procesov. Ker možni odjemalci in poslovni partnerji nimajo vpogleda v 

poslovanje podjetja, je potrdilo kakovosti za sisteme ravnanja, ki ga izda akreditiran 

potrjevalni organ, dokaz, ki lahko prepriča še tako zahtevne odjemalce ali poslovne  

partnerje. Predstavljeno uvajanje sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 

9001:2000 je v celoti namenjeno ravnateljstvu podjetja Oracla Softwara. 
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Cilj specialističnega dela je predstaviti projekt uvajanje sistema ravnanja kakovosti v 

podjetje Oracle Software, ki bi lahko podjetju omogočil izboljšati odločitev za 

vzpostavitev sistema ravnanja kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Sam pristop 

uvajanja vključuje opredelitev namena in cilja uvajanja sistema kakovosti z organizacijsko 

pripravo uvajanja, kjer je predstavljena predlagana oblika organizacijske strukture in 

organizacijskih ukrepov, ki so potrebni za izvedbo projekta vzpostavitve sistema ravnanja 

kakovosti. Cilj je tudi analiza zahtev standarda ISO 9001:2000 in njihovo upoštevanje v 

proučevanem podjetju ter predstavitev prednosti, ki jih bo podjetje lahko dosegalo pri 

uvajanju in izvajanju zahtev sistema ravnanja kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Kaj 

bo lahko vzpostavitev sistema ravnanja kakovosti prinesla podjetju, na kaj bo moralo biti 

podjetje Oracle Software pozorno in kako se bo lahko izboljšalo njegovo delovanje, je prav 

tako vključeno v specialistično delo. Potek uradne potrditve sistema ravnanja kakovosti je 

del pristopa uvajanja sistema ravnanja kakovosti.  
 
Na podlagi predstavljenega pristopa uvajanja sistema ravnanja kakovosti se bo lahko 

sprožil postopek za odločitev o uvajanju in vzpostavljanju sistema ravnanja kakovosti v 

podjetju Oraclu Softwaru, prav tako pa ta pristop predstavlja pripravo za pridobitev 

potrdila kakovosti, kar bo omogočilo celotnemu osebju in ravnateljstvu podjetja celovit in 

kritičen pregled stanja v organiziranosti poslovanja podjetja Oracla Softwara. Pridobitev 

potrdila ISO 9001:2000 je lahko dobra vzpodbuda za naprej, in tudi obveza, da bo podjetje 

opravljalo poslanstvo v zadovoljstvo odjemalcev podjetja tudi v prihodnje ter da bo 

podjetje zadovoljilo svoja pričakovanja in pričakovanja ustanoviteljev ter vseh naročnikov. 
 
Strokovna in teoretična priprava, oziroma iskanje potrebne literature in združevanje že 

pridobljenega znanja, sta pripomogli k boljšemu razumevanju kakovosti in ISO standarda. 

Na osnovi zbranih podatkov v domači in tuji strokovni literaturi s področja razlage 

kakovosti, pregleda načel in zahtev družine standardov ISO 9000, na osnovi literature 

podjetja Oracla Softwara (poslovnik kakovosti, poslovni načrti, in podobno) ter pogovora z 

ravnateljstvom proučevanega podjetja in predstavniki Slovenskega instituta za kakovost in 

meroslovje (SIQ), je predstavljen projekt uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje 

Oracle Software in opravljena analiza posameznih zahtev standarda ISO 9001:2000, in 

kako se elementi teh zahtev že odražajo v podjetju Oraclu Softwaru ter kaj bo potrebno 

dopolniti, popraviti, spremeniti in prilagoditi zahtevam standarda, da bo podjetje pridobilo 

ustrezno potrdilo kakovosti. 
 
Specialistično delo je razdeljeno na več sklopov. Začetni splošni predstavitvi 

specialističnega dela sledi predstavitev podjetja Oracla Softwara. Sledi pregled sistema 

ravnanja kakovosti in standarda ISO 9001:2000, kjer se bomo najprej osredotočili na 

opredelitev pojma kakovosti in pomen sistema kakovosti. Sestava standarda ISO 

9001:2000 zaključuje prvi del opredelitve osnovnih pojmov. Kot okvir za razumevanje 
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procesnega pristopa, ki je novost v novi izdaji standarda ISO 9001:2000, služi predstavitev 

procesno usmerjenega sistema ravnanja kakovosti s predstavitvijo kroga PDCA. Ključni, 

osrednji del specialističnega dela predstavlja uvajanje sistema ravnanja kakovosti po 

zahtevah standarda ISO 9001:2000. Najprej je predstavljen namen in cilj ter postopek 

potrjevanja kakovosti. V procesu uvajanja sistema kakovosti v podjetje so organizacijske 

priprave predstavljene ločeno od zahtev standarda. Tako so v organizacijskem delu 

predstavljene značilnosti in udeleženci v projektu uvajanja sistema kakovosti, organiziranje 

projekta, terminski načrt, stroški projekta ter pomen izobraževanja vseh zaposlenih za 

razumevanje kakovosti. Predstavljena je tudi analiza zahtev standarda ISO 9001:2000 ob 

uvajanju sistema ravnanja kakovosti, kjer je najprej predstavljen sistem ravnanja kakovosti 

s poudarkom na obvladovanju dokumentov, sledi predstavitev odgovornosti ravnateljstva 

za kakovost, ravnanje s sposobnostmi zaposlenih, ravnanje s sredstvi in z delovnim 

okoljem v podjetju, proizvodnja in/ali izvedba storitev in na koncu merjenja, analize ter 

izboljševanja sistema ravnanja kakovosti v povezavi z vsemi drugimi cilji podjetja. Na 

koncu je strnjen sklep, kjer so prikazane ugotovitve, pridobljene med izdelavo 

specialističnega dela. 
 
Za opredelitev pojma ravnanje je v uporabi več izrazov. Srečujemo se z izrazi 

management, vodenje, upravljanje, ravnanje, poslovodenje, ravnateljevanje. Najbolj 

pogosto se uporablja izraz 'vodenje' in 'management'. Možina opredeljuje vodenje kot 

»usmerjanje, vplivanje in motiviranje zaposlenih, da bi ustrezno opravljali svoje naloge, 

potrebne za doseganje organizacijskih ciljev« (2002, str. 847). Management pa opredeljuje 

kot »planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v organizaciji ter s tem v zvezi 

vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo« (2002, str. 829). Glavni poudarek v 

procesu managementa je v doseganju organizacijskih ciljev, medtem ko je v procesu 

vodenja (v smislu 'leadership') glavni poudarek na vplivanju na ljudi, da bi dosegli cilje 

(Možina, 1992, str. 19). Poudarek je na managementu kot usklajevanje nalog in dejavnosti 

s postavljenimi cilji. Za potrebe specialističnega dela se bo uporabljal izraz ravnanje kot 

prevod izraza 'management'.  
 
Uvodoma bomo opozorili tudi na opredelitev pojma podjetja ter organizacije. Podjetje ima 

kot gospodarska celica v družbi pomembno vlogo. Rezultat poslovanja podjetja je 

uspešnost, novo ustvarjena vrednost, ki nastaja ob proizvodnji izdelkov ali opravljanju 

storitev. Za razlago pojma organizacija pa povzemamo Lipovčevo opredelitev, ki razlaga 

organizacijo kot »sestav medsebojnih razmerij med ljudmi, ki zagotavlja obstoj in posebne 

značilnosti s tem omogočeni združbi ljudi ter smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih 

ciljev delovanja združbe« (Lipovec, 1987, str. 35). Tako organizacija kot združba 

zaposlenih deluje, da bi dosegla cilj gospodarjenja. Zagotavljanje smiselnosti med  

sodelovanjem ljudi in v doseganju cilja združbe, pa je rezultat organizacije. 
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2 KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA ORACLA 
SOFTWARA 

 

2.1 KORPORACIJA ORACLE  

 

Korporacija Oracle (Oracle Corporation) s sedežem v Združenih državah Amerike, 500 

Oracle Parkway, v kraju Redwood Shores v Kaliforniji, se je začela naglo razvijati po 

ustanovitvi delniške družbe korporacije Oracle leta 1977, katere ustanovitelj je glavni 

izvršni direktor Lawrence J. Ellison. Kljub prepustitvi funkcije predsednika korporacije, ki 

jo je Lawrence J. Ellison opravljal od maja 1990 do oktobra 1992 in nato spet od junija 

1995 do januarja 2004, Jeffu Henleyju, se njegova vloga in odgovornost glavnega 

izvršnega direktorja ni spremenila. Še naprej določa strategijo korporacije, usmerja njen 

razvoj, hkrati pa nadaljuje s sodelovanjem s potrošniki, lastniki delnic in vlagatelji.  

 

Pred osemindvajsetimi leti je Lawrence J. Ellison opazil priložnost, ki so jo druga podjetja 

spregledala, ko je naletel na opis delovnega prototipa vzajemne zbirke podatkov, in 

spoznal, da se še nobeno podjetje ni lotilo proizvodnje in prodaje takšne tehnologije. 

Lawrence J. Ellison in soustanovitelja podjetja Bob Miner in Ed Oates so v modelu 

vzajemne zbirke podatkov opazili ogromen poslovni potencial - niso pa se zavedali, da 

bodo za vselej spremenili način računalniškega poslovanja.  

 

Oracle je eno najhitreje rastočih podjetij na področju informacijske tehnologije in je danes 

še vedno prvo na svojem področju. Iz podjetja, ki je bilo nekoč znano le po podatkovnih 

zbirkah, za katero je postalo celo pojem, je nastalo podjetje, ki se pojavlja povsod tam, kjer 

programska oprema rešuje težave pri vzpostavljanju informacijskih sistemov. Oracle je 

vodilni ponudnik sodobnih programskih rešitev in s svojimi dobrimi poslovnimi rezultati 

dokazuje uspešnost svojega razvoja, saj je prva programerska hiša, ki je razvila in ponudila 

popolno internetno poslovno programsko opremo preko celotne linije izdelkov. Kot drugi 

največji svetovni proizvajalec programske opreme se je Oracle utrdil z visoko tehnološkimi 

rešitvami, ki izboljšujejo poslovanje. Tehnologijo Oracle najdemo v skoraj vsaki panogi po 

svetu, saj Oracle z več kot 200.000 uporabniki deluje v več kot sto petinštiridesetih 

državah. 

 

Oracle je vodilni svetovni dobavitelj programske opreme za informacijsko poslovanje in je 

drugo največje neodvisno podjetje za programsko opremo na svetu. Podjetje, katerega so 
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letni prihodki znašali v poslovnem letu 2004 (poslovno leto s pričetkom 01.06.2003 in 

zaključkom 31.05.2004) 10,15 milijard dolarjev, nudi podatkovne zbirke, orodja in 

aplikacijske proizvode skupaj s storitvami svetovanja, šolanja in tehnične podpore. 

Osnovni cilj korporacije Oracle je zagotoviti vse potrebno, da so njeni uporabniki 

popolnoma zadovoljni z izdelki in storitvami, ki jih ponuja (Oracle, 2003). 

 

 

2.2 DEJAVNOST PODJETJA ORACLA SOFTWARA 

 

V Sloveniji je bilo leta 1992 ustanovljeno podjetje Oracle Software, ki je v 100-odstotni 

lasti korporacije Oracle, in ima sedež v Ljubljani. Zakonska ustanovitev podružnice sega v 

začetek leta 1990, ko se je z osamosvojitvijo Slovenije osamosvojil tudi Oracle Software 

(prej Oracle Jugoslavija s sedežem v Beogradu). Podjetje je organizirano kot vsa večja 

predstavništva Oracla po svetu in nudi vse storitve s področja prodaje, tehnične podpore, 

svetovanja in izobraževanja. Oracle v Ljubljani je ena najmanjših svetovnih podružnic 

korporacije Oracle.  

 

Izteka se že štirinajsto leto poslovanja Oracla Softwara v Sloveniji. Zadnji poslovni 

rezultati kažejo, da je bilo poslovanje v letu 2003 uspešno. Doseženi so bili zastavljeni 

cilji, občutilo pa se je nekaj pomembnih sprememb, ki bodo vplivale predvsem na 

prihodnja leta poslovanja. Ena od pomembnejših sprememb je izguba tujega trga. To 

pomeni, da se z letom 2004 Oracle podružnica v Sloveniji osredotoča na domači trg. 

Sprememba je nastopila zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ki je pomenila 

reorganizacijo tudi v korporaciji Oracle. 

 

Oracle Software je do konca avgusta 2003 skrbel še za nekaj držav bivše Jugoslavije 

(Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo in Srbijo) ter Albanijo. Naštete 

države so skupaj z Bolgarijo in Hrvaško tvorile Adriatik območje. Adriatik območje je 

spadalo v južno evropski del Oracle EMEA, Oracle poslovno enoto (oddelek), ki je 

vključeval naslednja območja: Evropo, Srednji vzhod in Afriko, katere del je bil tudi 

Oracle Software. S prvim junijem leta 2003 je Oracle v Evropi pripravil posebni program, 

ki ga je namenil državam pristopnicam v Evropski Uniji (EU), v ta program je vključil tudi 

Slovenijo. Razširitev je prinesla Evropski uniji na začetku enaindvajsetega stoletja kar 

nekaj priložnosti. Takrat je bilo število držav, ki so se hkrati pridruževale EU, največje 

doslej, prav tako je bila to največja ozemeljska razširitev, za kar štiriintrideset odstotkov, 

število prebivalcev pa se je povečalo na več kot sto milijonov. Vse to seveda pomeni 

precejšnje spremembe za vse vključene države korporacije Oracle v tem območju.  
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V okviru Oracla je bila širitvi EU namenjena velika pozornost, saj je bilo organizirano 

posebno območje, imenovano EU Enlargement, ki je državam pristopnicam EU z 

informacijskimi rešitvami pomagalo v uresničevanju pridružitvenih ciljev na različnih 

področjih. Tako se je s to spremembo Oracle Software osredotočil na domači trg in postal 

del NCEE območja. NCEE območje skupaj z ostalimi državami, ki so se prvega maja 2004 

priključile EU, predstavlja Oracle poslovno enoto (oddelek), ki vključuje naslednja 

območja: severno, centralno in vzhodno Evropo (Herbst, 2003, str. 5). 

 

Dejavnost podjetja Oracla Softwara je opisana kot: 

• ukvarjanje s trgovino z računalniško programsko in materialno opremo, 

• svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, 

• obdelava podatkov, 

• opravljanje dejavnosti povezanih s podatkovnimi bazami, 

• drugo izobraževanje. 
 

Usmeritev in zadolžitev podružnice Oracle Software je učinkovita uporaba Oracle 

tehnologije za vstop v informacijsko dobo in prinašanje takih rešitev, ki zagotavljajo 

poslovne koristi. Proučevana podružnica pri gradnji informacijskega sistema (IS) sodeluje 

z uporabniki na več načinov: 

• pomaga, ko gradijo novo rešitev računalniško podprtega IS, 

• pomaga, ko posodabljajo obstoječo rešitev računalniško podprtega IS, 

• sama izdela celotno računalniško podporo IS, 

• pripravi delne rešitve in orodja, 

• v delo vključuje Oracle svetovalce na globalni (svetovni) ravni. 
 

Uporabniku, ki sam gradi ali posodablja IS in računalniško podporo, pomaga podjetje 

Oracle Software z izkušnjami in poznavanjem sodobnega Oracle pristopa, usmerja pa ga 

tudi v programe izobraževanja. Oracle Software lahko izdela tudi celotno računalniško 

podporo od analize procesov, podatkov in tokov do oblikovanja podatkovne baze, izdelave 

celotne aplikacije ter prenos podatkov iz katerekoli obstoječe organizirane oblike v Oracle 

relacijsko bazo. Oracle Software izdela tudi katerokoli delno rešitev. Pri tem pa v 

proučevanem podjetju uporabljajo sodobno Oracle tehnologijo in metodologijo, kar 

zagotavlja učinkovito, strokovno, podprto in dokumentirano rešitev. 

 

V okviru tega se Oracle Software trudi: 

• razumeti poslovni proces uporabnika, 

• ponuditi poslovna svetovanja za izboljševanje procesa, 
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• ponuditi popoln izbor storitev z uporabo Oracle tehnologije in metodologije, 

• globalne inovativne rešitve prenašati na lokalno raven, 

• dolgoročno pomagati Oracle uporabnikom. 
 
Oraclovo ciljno tržišče v Sloveniji je sestavljeno predvsem iz srednje velikih in velikih 

podjetij, ki potrebujejo integriran IS, temelječ na podatkovnih zbirkah in pripadajočih 

razvojnih orodjih ter orodjih za končne uporabnike. Že več kot šesto petdeset slovenskih 

podjetij uporablja različne Oraclove programske proizvode, ki zagotavljajo podjetju Oraclu 

Softwaru največji tržni delež v Sloveniji.  

 

Velik potencial Oracla je tudi v povezavi s partnerji, ki so večinoma programerske hiše, te 

pa nudijo svoje poslovne aplikacije z različnih področij, izdelane z Oraclovo tehnologijo. 

Takih partnerjev je  v Sloveniji že okoli sedemdeset, številka pa še kar raste, saj postaja 

Oraclova programska oprema vedno bolj zanimiva in dostopna za širši krog uporabnikov. 

 

Poslovni rezultati poslovanja Oracla Softwara kažejo, da je bilo leto 2002 najuspešnejše 

leto do sedaj, saj so poslovni rezultati presegli pričakovane. Zelo ugoden finančni izid, 

katerega podlaga je bila v vertikalni specializaciji prodaje, kakovosti storitev in pokrivanju 

vseh področij, kot jih pokrivajo vse ostale podružnice v svetu, se je odražala tudi v 

dobičku, kar zagotavlja podjetju finančno trdnost in stabilnost. V koledarskem letu 2003 pa 

so zaradi recesije prihodki na domačem trgu upadli za šestnajst odstotkov, hkrati pa so se 

prihodki na tujem trgu povečali kar za petdeset odstotkov. Tako še vedno lahko govorimo 

o skupni rasti prodaje za tri odstotke, ob povečanju zaposlenih za tri zaposlene, razlog pa 

najdemo predvsem v uspešni prodaji v tujini. Dokaz za uspešno poslovanje Oracla 

Softwara pa je tudi skoraj petsto devetinsedemdeset milijonov čistega dobička, kar podjetje 

po dobičku na zaposlenega uvršča v sam vrh slovenskih podjetij. 

 

Na ugoden finančni izid v poslovnem letu 2003 je vplivala specializacija prodaje ter dobri 

rezultati v tujini (tudi na osnovi vlaganj v preteklih letih), od koder je prišla skoraj polovica 

prihodkov. Uspešno poslovanje je rezultat doslednega uresničevanja poslovnega načrta in 

doseganje oziroma preseganje zastavljenih ciljev korporacije Oracle. Tu ne moremo mimo 

izredno kakovostne in visoko strokovne ter motivirane ekipe v Sloveniji. Spregledati pa ne 

smemo niti strokovne pomoči, ki jo Oracle Software prejema v okviru korporacije Oracle. 

 

Vizija korporacije je 'Porabiti manj, postoriti več'. Že več kot osemindvajset let, v Sloveniji 

pa štirinajst let, Oracle pomaga uporabnikom upravljati s kritičnimi podatki. V Oraclu so 

zgradili edino nezlomljivo podatkovno bazo, ki je odlično prestala že petnajst mednarodnih 

preizkusov varnosti. Razvili so prvo celovito zbirko poslovnih aplikacij za medmrežje. 

Izdelali so najhitrejši, najzanesljivejši in najcenejši aplikacijski strežnik. Vse delo 
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zaposlenih v Oraclu je usmerjeno k uporabnikom, da bi jim zagotovili zanesljive, varne in 

celovite poslovne sisteme, ki bi jim nudili kakovostne informacije pri nižjih stroških. 

Vizija je uresničljiva s poenostavitvijo, z integracijo poslovnih sistemov uporabnikov z 

Oracle programsko opremo; z globalizacijo, z razširitvijo poslovanja po svetu in uporabo 

ene same baze podatkov za celotno poslovanje po celem svetu; z avtomatizacijo, z 

zmanjševanjem kompleksnosti upravljanja aplikacij; s standardizacijo, poslovanje v 

prihodnosti s podprtimi standardi (Herbst, 2004, str. 4).  

 

 

2.3 PODROČJA DEJAVNOSTI PODJETJA ORACLA SOFTWARA 

  

Dejavnost podjetja Oracla Softwara je razdeljena na štiri glavna področja poslovanja (Lines 

of Business - LOB), in sicer na prodajo, tehnično podporo, svetovanje, izobraževanje in 

finance.  

 

Prodajni oddelek vključuje tudi trženje in partnerstvo ter skupino za svetovanje prodaji. 

Za doseganje rezultatov oddelka je odgovoren ravnatelj prodaje. Osredotoča se predvsem 

na prodajne dejavnosti in tesno sodelovanje z Oraclovimi partnerji. Z iskanjem novih 

uporabnikov in s prodajo izdelkov je oddelek predan povečevanju tržnega deleža, ki na 

področju podatkovnih baz znaša že več kot šestdeset odstotkov. Oraclovi partnerji 

predstavljajo najpomembnejši člen pri prodaji Oraclovih programov in storitev. Skoraj vsi 

Oraclovi partnerji uporabljajo in prodajajo svoje programske rešitve, v katere je vključena 

Oraclova podatkovna baza. Prodaja Oraclove podatkovne baze danes predstavlja okoli 

devetdeset odstotkov celotne prodaje licenc. 

 

Ker lahko v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu podjetje uspe le z 

uspešnim sodelovanjem z ostalimi podjetji, je potrebno vzpostaviti partnerske vezi, ki bi 

omogočile prednosti pred drugimi podjetji. To Oracle omogoča svojim partnerjem z 

dobrimi poslovnimi priložnostmi, s podporo pri trženju, s spodbudami, s posebnimi 

ponudbami, z  izobraževanjem, z orodji za povečanje učinkovitosti in z medmrežno 

podporo. Poslovni partnerji Oracla Softwara so večinoma slovenski partnerji, vendar pa je 

Oracle Software vzpostavil partnerske odnose tudi z nekaterimi globalnimi (svetovnimi) 

podjetji in z dobavitelji informacijskih tehnologij. Oracle Software sodeluje z več kot 

sedemdesetimi lokalnimi partnerji, ki slovenskim kupcem nudijo lastne programske 

rešitve, razvite z Oraclovo tehnologijo (podatkovno bazo, aplikacijskim strežnikom in 

orodji). 
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Uporabniki programske opreme in storitev podjetja Oracla Softwara pokrivajo različne 

poslovne dejavnosti. Oracle Software sodeluje s temi uporabniki neposredno (na primer 

preko svetovanja) ali preko poslovnih partnerjev. Med glavnimi področji na trgu, ki jih 

Oracle Software pokriva, so: javni sektor, telekomunikacijska podjetja, finančno-storitvena 

podjetja (banke in zavarovalnice), trgovska podjetja, proizvodnja, zdravstvo ter mediji.  

 

Prodajni oddelek vključuje tudi skupino za trženje, ki skrbi za zagotavljanje javne 

prepoznavnosti Oracla in organizacijo raznih dogodkov in seminarjev, kjer se Oracle 

pojavlja, ter močno skupino za svetovanje in pomoč prodaji, ki jo sestavljajo svetovalci za 

pomoč prodaji. 

 

Za poslovanje oddelka tehnične podpore je odgovoren ravnatelj tehnične podpore. 

Oddelek nudi tehnično in strokovno znanje, v obliki množice storitev in programov, ki se 

učinkovito prilagajajo edinstvenim poslovnim zahtevam Oracle uporabnikov. Nudi obširno 

izbiro storitev, ki podpirajo informacijsko infrastrukturo naročnikovega podjetja in 

naročnikove potrebe ter tako dosegajo stroge zahteve elektronskega poslovanja. Naloga 

oddelka je zagotavljanje tehnične podpore vsem obstoječim Oraclovim uporabnikom. V 

oddelku so poleg ravnatelja zaposleni tudi drugi strokovnjaki, ki s svojim izčrpnim 

strokovnim poznavanjem Oraclove programske opreme rešujejo razne težave, na katere 

naletijo uporabniki. Oddelek je del mednarodne globalno organizirane tehnične podpore, ki 

tako zagotavlja neprekinjeno izmenjavo informacij o možnih rešitvah.  

 
V oddelku svetovanja so zaposleni svetovalci, ki lahko nudijo tako storitve s področja 

tehničnega svetovanja, kot tudi s področja poslovnega svetovanja. Prvo je namenjeno 

predvsem razvoju novih aplikacij, ki jih uporabniki razvijajo sami ali pa to delo zanje 

opravi Oracle. Pri poslovnem svetovanju pa gre predvsem za vgrajevanje Oraclovih 

poslovnih aplikacij in aplikacij s področja sistemov za podporo odločanju. V Oraclovem 

oddelku za svetovanje uporabnikom so zaposleni strokovnjaki, ki na zahtevo naročnika 

pomagajo tudi pri namestitvi licencirane programske opreme na naročnikove računalnike. 

S tem se zagotavlja optimalno delovanje programov že od samega začetka, s čimer se 

naročnik izogne kasnejšim posegom v namestitvene postopke.  

 

Skupina za svetovanje pod ravnateljstvom ravnatelja svetovanja se tako ukvarja predvsem 

s svetovanjem uporabnikom in partnerjem doma in v tujini, ki sami ne uspejo izvajati vseh 

dejavnostih, povezanih z informacijskimi tehnologijami. Skupina svetovanja pomaga pri 

strateškem načrtovanju, načrtovanju informacijske arhitekture naročnikovega podjetja ter 

pomaga pri hitrih vpeljavah in nadgradnjah programske opreme ter tako pripomore k 

uspešnosti naročnikovega podjetja. Storitve obsegajo svetovanje pri vpeljavi aplikacij, 

prenovi informacijskih sistemov in organizaciji podatkovnih skladišč. Z namenom 
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učinkovite uporabe sposobnosti zaposlenih, denarnih in tehnoloških virov sodelujejo 

svetovalci pri izgradnji in prenovi uporabnikovega razvoja informacijskega sistema. Pomoč 

nudijo svetovalci pri izbiri tehnologije, izdelavi in presoji modelov poslovnih procesov, 

podatkov in poslovnih pravil. Skupina za svetovanje svetuje pri uporabi metode razvoja 

Oracle CMD (Custom Development Method), orodij in tehnologije pri postavitvi 

razvojnega in proizvodnega okolja, z Oracle tehnologijo izdelajo tudi posebne rešitve po 

naročilu. Zaposleni v tem oddelku potrebujejo poleg tehničnega poznavanja Oracla tudi 

dobro poznavanje procesov, da lahko uporabnikom izčrpno in pravilno svetujejo. 

 

Oddelek svetovanja ter oddelek prodaje ponujata veliko rešitev različnim uporabnikom. Po 

drugi strani pa imajo ti uporabniki, predvsem večja podjetja, dokaj velike IT (Information 

Technology) oddelke, ki tudi sami razvijajo splošne in specializirane rešitve.  

 

Znanje je potrebno na vseh delih posameznikovega delovanja in tako je tudi v informatiki. 

Oracle je eno najnaprednejših podjetij na področju informacijske tehnologije, zato razvoj 

novih uporabnosti in nove zmogljivosti, ki jih vgrajuje v svojo programsko opremo, 

pomenijo stalno zahtevo po novem znanju. Oraclov oddelek za izobraževanje izvaja vrsto 

tečajev za posamezne izdelke, ki jih Oracle nudi na slovenskem trgu. Tečaji so osnovani 

tako, kot v vseh drugih izobraževalnih centrih po svetu, izvajajo pa jih inštruktorji z 

večletnimi izkušnjami na področju izobraževanja. Ravnatelj izobraževanja je odgovoren za 

doseganje rezultatov oddelka izobraževanja. Skrbi za izčrpne in kakovostne izobraževalne 

tečaje po svetovnih standardih za uporabnike Oracle programske opreme. Ti tečaji potekajo 

v treh moderno opremljenih učilnicah in v posebni učilnici, kjer se lahko tečajniki preko 

interneta udeležujejo tečajev, ki potekajo v mednarodnih izobraževalnih centrih. Tečaji, ki 

jih ponuja Oracle izobraževanje, pokrivajo vsa področja programske opreme, ki jo Oracle 

trži v Sloveniji (Oracle, 2003).  

 

 

2.4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJEJTA ORACLA 
SOFTWARA 

 

Na sliki 1 (na str. 11) je predstavljena organizacijska struktura podjetja Oracla Softwara z 

vsemi oddelki (finance, prodaja s trženjem ter partnerstvom in skupino za svetovanje 

prodaji, tehnična podpora, svetovanje in izobraževanje). Podrobnejša organizacijska 

struktura je razvidna iz priloge 2.  

 

Glavni ravnatelj je zakoniti zastopnik podjetja, ki ga zastopa brez omejitev. Iz slike 1 
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spodaj je razvidna poslovno-funkcijska organizacijska struktura, ki prikazuje razdelitev na 

pet oddelkov. Ravnatelji oddelkov so odgovorni glavnemu ravnatelju, ki usklajuje 

poslovne enote (izobraževanje, svetovanje, tehnična podpora) ter poslovne funkcije 

(finance, prodaja s trženjem ter partnerstvom in skupino za svetovanje prodaji) in je 

odgovoren za uspeh organizacije, ki je rezultat vseh poslovnih enot in funkcij skupaj. 

Zaradi velike medsebojne prepletenosti in odvisnosti med poslovno-funkcijskimi področji 

pa je kolegijski način ravnanja prisoten že dalj časa. Tako je oblikovan kolegij, ki ga 

sestavljajo vsi ravnatelji v podjetju. Z mesečnim sestajanjem ravnatelji poročajo glavnemu 

ravnatelju o spremembah, novostih, težavah, možnih potrebnih spremembah in podobno. 

Na kolegiju se tudi oceni poslovanje podjetja, katerega rezultat je povod za vpeljavo 

možnih sprememb. Ker glavni ravnatelj tesno sodeluje z ravnatelji posameznih funkcij 

oziroma poslovnih enot, in ker vsi skupaj usmerjajo delovanje podjetja, je v nadaljevanju z 

pojmom ravnateljstvo označen glavni ravnatelj in vsi poslovno-funkcijski ravnatelji.  

 

SLIKA 1: Organizacijska struktura podjetja Oracla Softwara  
 

 

Vir: Prirejeno po: Letno poročilo 2002 Oracle Software d.o.o. Ljubljana, Herbst, 2003, str. 

14. 

 

Poslovno-funkcijska organizacijska struktura prostorsko, organizacijsko in delovno 

zaokroža posamezna delovna področja na podlagi poslovno-funkcijske specializacije. 

Vsekakor pa to omogoča večjo stopnjo specializacije in koncentracije znanja na enem 

mestu, kar je še posebnega pomena v stalno učečem se podjetju, kot je Oracle Software. To 

in koncentracija znanja omogočata intenziven razvoj posameznega poslovno-funkcijskega 

področja. Ker posamezno poslovno-funkcijsko področje opravlja določena dela za celotno 

podjetje, je izkoriščanje zmogljivosti posameznih poslovno-funkcijskih področij zelo 

veliko.  

 

Poslovno-funkcijska organizacijska struktura omogoča enotnost nastopanja navzven, saj 

potekajo posamezne povezave z okoljem za različne organizacijske enote z enega mesta. 

Prav tako iskanje in ocenjevanje tržnega položaja podjetja s pomočjo notranje delitve 

organizacije na določene samostojne organizacijske enote, za katere je veliko lažje določiti 

FINANCE
Ravnatelj financ

TRŽENJE
Ravnatelj trženja

PARTNERSTVO
Ravnatelj partnerstva

SKUPINA ZA SVETOVANJE PRODAJI
Vodja skupine

PRODAJA
Ravnatelj prodaje

TEHNICNA PODPORA
Ravnatelj tehnicne podpore

SVETOVANJE
Ravnatelj svetovanja

IZOBRAŽEVANJE
Ravnatelj izobraževanja

GLAVNI RAVNATELJ
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njihov tržni položaj, poteka hitreje. Tudi odzivanje na zahteve trga, spremljanje gibanj na 

trgu, tesnejše povezanosti s kupci (naročniki) - vse to so prednosti take organizacijske 

strukture. 

 

V podjetju Oraclu Softwaru so prisotne tudi pomanjkljivosti take organizacijske oblike. 

Take pomanjkljivosti so predvsem v potrebi po ponovnem povezovanju in usklajevanju 

posameznih samostojnih organizacijskih enot pri prizadevanju za doseganje skupnih ciljev. 

Ravnatelji v ospredje pogosto postavljajo kratkoročne koristi enote in zanemarjajo 

dolgoročno razvojno vizijo celotnega podjetja. Prav to pa zahteva pri izvedbi skupnih 

nalog, ki posegajo na več poslovno-funkcijskih področij, veliko medsebojnega 

usklajevanja. Časovna izvedba naloge se zato večinoma prilagaja potrebam in zahtevam 

poslovno-funkcijskega področja, ne glede na zahteve in potrebe nalog z vidika podjetja kot 

celote. Pogosta pa je tudi notranja nepovezanost med organizacijskimi enotami. S tem se 

zmanjšuje možnost za koncentracijo in oblikovanje ustrezne kritične mase na poslovno-

funkcijskih področjih (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 156).  

 

Za Oracle Software so značilne pogoste spremembe organizacije. Kljub sodobnemu trendu 

širitve nadzornega razpona je za to podjetje značilno ravno obratno, razpon nadzora se oža. 

Samo tako se ohranja pogostost sodelovanja s podrejenimi, kar omogoča lažje izvrševanje 

projektov. Nasprotjem ter napetim in stresnim položajem se lahko izognemo z večjim 

nadzorom, še posebej, če je negotovost na delovnem mestu velika. 

 

 

3 SISTEM RAVNANJA KAKOVOSTI IN STANDARD ISO 
9001:2000 

 

3.1 OPREDELITEV POJMA KAKOVOST IN POMEN SISTEMA 
KAKOVOSTI 

 

3.1.1 Razvoj pojmovanja kakovosti in opredelitev pojma kakovost 

 

Po Šostarju je »kakovost skupek značilnosti in značilnih vrednosti nekega izdelka ali 

storitve glede na njegovo primernost in izpolnjevanje točno določenih in predpostavljenih 
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potreb« (2002, str. 7). Rusjan opredeljuje kakovost tako: »Kakovosten izdelek naj bi 

zadovoljil ali celo presegel zahteve in pričakovanja kupcev. Na kakovost vplivajo 

pričakovanja kupcev in je v tej povezavi v določeni meri vedno subjektivna.« (1999, str. 

268). Crosby je kakovost opisal kot »skladnost z zahtevami, kar pomeni, da moramo naprej 

opredeliti zahteve za posamezen proizvod, šele nato na osnovi skladnosti proizvod z njimi, 

ki jo ugotavljamo s stalnimi merjenji, dobimo kakovost proizvoda« (1990, str. 16). Z vedno 

večjim številom podjetij, ki imajo potrdilo o kakovosti, in ki sledijo zahtevam standarda 

ISO 9001:2000, se v praksi vedno bolj uporablja razlaga kakovosti, ki je opisana prav v 

tem standardu. Tako je kakovost po SIST ISO 9000: Sistemi ravnanja kakovosti – Osnove 

in slovar označena s »stopnjo na kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve« 

(2002, str. 16).  

 

Kakovost je bila vedno prevladujoča skrb proizvajalcev. Pojmovanje kakovosti je tisto, ki 

se je spreminjalo. Do industrijske dobe je bil za kakovost odgovoren obrtnik sam. S 

pojavom večjih delavnic se je pojavila tudi potreba po drugačnem ugotavljanju kakovosti. 

Največji preskok pri zavedanju pomena kakovosti sta povzročila ostrejše tekmovanje med 

podjetji na trgu in potreba po preživetju. Pred tem je bilo povpraševanje večje od ponudbe, 

zato so se podjetja ukvarjala predvsem z vprašanjem, kako zadovoljivo oskrbeti trg, torej 

kako povečati produktivnost in izboljšati učinkovitost distribucije (Jocou, Lucas, 1995, str. 

34). 

 

Večanje števila ponudnikov enakih proizvodov ter hitro spreminjanje potreb in želja 

potrošnikov je zahtevalo od podjetij, da se spremembam prilagajajo hitreje, bolj učinkovito 

ter z bolj kakovostnimi proizvodi od svojih podjetij tekmecev na trgu. Ker je pomen 

kakovosti proizvodov pričel naraščati, so se podjetja soočila z vprašanjem, kako učinkovito 

preverjati kakovost proizvodov. Problem so rešila z uporabo metod vzorčenja. V 

štiridesetih letih že lahko govorimo o pojavu statističnega nadzora kakovosti v ožjem 

smislu – torej vzorčnega nadzora kakovosti proizvodov (Rusjan, 1999, str. 269). 

 

Statističnemu nadzoru kakovosti v ožjem smislu je v petdesetih letih sledilo vnaprejšnje 

zagotavljanje kakovosti, ki temelji na uporabi metod statističnega nadzora procesov. 

Podjetja so se intenzivno ukvarjala z vprašanjem, kako vplivati na kakovost proizvodnih 

procesov, saj so ugotovila, da variabilnost lastnosti posameznih elementov proizvodnih 

procesov močno vpliva na variabilnost lastnosti proizvodov kot rezultatov teh procesov 

(Perčič, 1997, str. 12). Pomanjkljivost tega tipa zagotavljanja kakovosti je nezmožnost 

reševanja problemov, ki so posledica napak v načrtovanju in razvoju proizvodov. V 

naslednjem koraku razvoja tako načelo odpravljanja napak zamenja preprečevanje napak. Z 

osredotočenostjo na razvojne procese proizvoda, se kakovost zagotovi že na tej stopnji in 

ne šele na stopnji nadzora. 
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Sledilo je obdobje ravnanja kakovosti, za katerega je značilno, da ravnateljstvo prevzame 

vlogo nosilca obvladovanja kakovosti. Zahteva se, da morajo biti cilji kakovosti dodeljeni 

po ravneh in funkcijah. Za to obdobje je že značilen procesni pristop. 

 

Nadgradnjo koncepta zagotavljanja kakovosti v šestdesetih letih predstavlja zamisel, da na 

kakovost vplivajo vsi zaposleni v podjetju (Rusjan, 1999, str. 270). Govorimo o celovitem 

obvladovanju kakovosti. Celovito obvladovanje kakovosti temelji na procesu nenehnega 

izboljševanja, ki so mu zavezani vsi zaposleni. Celovito obvladovanje kakovosti je proces 

nenehnega napredka celotnega podjetja in vsakogar na njegovem strokovnem področju ali 

položaju. Gre za trajno in ves čas obnavljajoče se prizadevanje, kajti v mednarodnem boju 

med podjetji tekmeci na trgu ni za zmeraj osvojenih položajev. Shematičen prikaz razvoja 

pojmovanja kakovosti kaže slika 2 spodaj. 

 

SLIKA 2: Razvoj pojmovanja kakovosti  
 

N ad zo r

Rav n an je k ak o v o st i

Zag o tav l jan je k ak o v o s t i

N ad zo r k ak o v o s t i

Celovito obvladovanje kakovosti

RAZVOJNA STOPNJA

- v so  o d g o v o rn o s t  p rev zel i  n ad zo rn ik i ;
- zn ači ln o  za to  s to p jo  je n ad ziran je, p reb i ran je,
  so rt i ran je, p o p rav i lo , i sk an je p o v zroč i tel jev
  n ap ak;

ZNAČILNOSTI

- p ren o s  o d g o vo rn o s t i  za k ak o v o s t , p remik
  n ad zo rn ih  o p rav i l  n a  p rejšn je s to p n je
  p ro izv o d n eg a p ro cesa;
- u v ajan je n ad zo ra n ad  d o k u men taci jo ;
- p resk u šan je izd elk o v  v  k o nčnem n ad zo ru ;
- samo n ad zo r v  p ro izv od n j i ;  n atančn o  d o ločan je
  zah tev  k ak o v o s t i  za p ro cese;

- u p o rab a s tat is t ičn ih  meto d  FM E A  in  SP C;
- vključevanje dejavnosti izven proizvodnje;
- u p o rab a s t ro šk o v n e an al ize;
- celo v i t i  p o s lo v n ik i  s is tema k ak o v o s t i ;
- n ačrt i  i zb o l jšan ja s is tema;
- p reso je s is temo v  k ak o v o st i ;

- rav n atel js tv o  p o d jet ja p rev zame v lo g o  n o s i lca
 obvladovanja kakovosti;
- ci l j i  k ak o v o s t i  mo rajo  b i t i  d o d el jen i  p o  rav n eh
  in  fu n k ci jah ;
- p ro cesn i  p ris to p ;

- v k l ju čev an je zap o s len ih  n a n ižj ih  rav n eh  v
  o d ločan je;
- p ren o s  rav n an ja k ak o v o s t i  n a rav n atel ja
  p o d jet ja;
- skupinsko delo;
- n en eh n o  izb o l jšev an je v seh  p ro ceso v ;

 

Vir: V vrtincu sprememb, Jocou, Lucas, 1995, str. 34. 
 

Če strnemo razvoj vedenja o kakovosti in se osredotočimo predvsem na zadnja desetletja, 
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ko je izraz kakovosti v formalnem smislu tudi bolj prisoten v našem življenju, lahko 

prikažemo razvoj kakovosti na naslednjem časovnem traku (Potočnik, 1996, str. 14): 

 

- Do leta 1940 je dosežena kakovost posledica končnega nadzora in popravljalnih 

dejavnosti. 

- Od leta 1940 do 1975 je dosežena kakovost rezultat sodelovanja vseh vpletenih v 

izvajalski proces. Sistem temelji na preprečevanju napak in ne na zavračanju 

neustreznosti. 

- Od leta 1975 dalje pa je ocena kakovosti prepuščena kupcu (uporabniku). Kakovost 

ni ustrezna, če ne zadovolji uporabnika, in je posledica sodelovanja vseh, ki so 

vključeni v poslovni proces. 

 

V novi 'paradigmi kakovosti' je glavni poudarek na preprečevanju in ne več na odkrivanju 

napak, kar pomeni, da mora biti kakovost načrtovana in 'vgrajena' v proizvod in ne več 

naknadno zagotovljena z zunanjimi nadzori ter inšpekcijami. (Rebernik, 1997, str. 203). 

Popolno kakovost lahko torej dosegamo z odstranjevanjem vzrokov za napake, ne le z 

nadzorom in preizkušanjem. Bistvo sistema ravnanja kakovosti je predvsem v tem, da vse 

dejavnosti, ki vplivajo na kakovost izdelka ali storitve, načrtujemo, izvajamo, nadzorujemo 

in dokumentiramo sistemsko. Sistem pa bo učinkovit le tedaj, ko bodo vsi udeleženci v 

procesu dosledno sprejeli postavljene cilje in zahteve ter bo vsak vedel, kje je njegovo 

mesto (Plos, 2003, str. 2). 

 

Skozi bežen zgodovinski pregled pojma kakovosti je opazno, da se je razumevanje tega 

pojma skozi čas spreminjalo. Že sam miselni preskok v zadnjem obdobju oziroma razvoj 

pojma kakovosti od tega, da je bila kakovost izdelka ali storitve še pred kratkim pogojena z 

ustrezanjem določenim splošnim zahtevam in pogojem, do tega, da je danes kakovost 

predvsem zadovoljevanje potreb uporabnikov, ki so žive in se nenehno spreminjajo, kaže 

na to, da gre za zelo dinamičen pojem, ki mu težko pripišemo en sam pomen.  

 

To samo dokazuje, da opredelitev pojma kakovosti zagotovo ni lahka in enostavna naloga. 

V literaturi obstaja več različnih opredelitev pojma kakovosti, zato ne moremo govoriti o 

enotni razlagi kakovosti. Razlag kakovosti je toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z 

reševanjem tega problema. Vse razlage so bolj ali manj usmerjene na rezultate (proizvode) 

dela oziroma na rezultate procesov, ki so namenjeni izpolnjevanju in zadovoljevanju 

potreb uporabnikov (Toplak, 2004, str. 2). Ker se je samo razumevanje kakovosti skozi 

zgodovino spreminjalo, gre za dinamično kategorijo, ki jo je treba nenehno spremljati in 

preverjati, in ker v literaturi zasledimo več različnih opredelitev posameznih razlag 

kakovosti, teh ne bomo podrobneje navajali. 
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Kljub temu, da danes obstajajo številne različne razlage pojma kakovosti, pa so si 

strokovnjaki vendarle enotni v njenem podjetniškem pojmovanju: o kakovosti odloča 
kupec. Kakovost je usmerjena  predvsem h kupcu. Kupci imajo vrsto potreb, zahtev in 

pričakovanj. Podjetje, ki mu v večini primerov uspe zadovoljiti večino potreb svojih 

kupcev, je kakovostno podjetje (Kotler, 1996, str. 56). Kakovost storitve ali izdelka mora 

tako pri dogovorjeni ceni ustrezati dokumentiranim zahtevam s strani dobavitelja 

ugotovljenim pričakovanjem naročnika. Za dokazovanje svoje sposobnosti morajo 

dobavitelji uvesti sistem kakovosti, ki ga dokažejo s potrdilom kakovosti. 

 

Kakovost mora postati sestavni del načrtovanja in izvajanja delovnih procesov. Kakovost 

se začne s kupčevo potrebo in konča z njegovo zaznavo, ravnanje kakovosti pa zagotavlja, 

da je mnenje kupca upoštevano že pri načrtovanju, projektiranju in nato v procesu in 

distribuciji. Zagotavljanje kakovosti se mora začeti na vrhu organizacije, kakovosti mora 

biti vpeta v strategijo podjetja in biti opredeljena skozi politiko kakovosti. Zagotavljanje 

kakovosti v podjetju obsega vse načrtovane dejavnosti, potrebne za pridobitev primernega 

zaupanja, da bo izdelek ali storitev izpolnjeval predpisane zahteve. Tako za doseganje 

zahtevane ravni kakovosti ni dovolj samo zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu, 

temveč v vseh stopnjah poslovnega procesa, od začetka tržnih raziskav do servisiranja 

proizvodov v uporabi. Če gledamo na ravnanje kakovosti kot na proces, ne smemo gledati 

samo posameznih funkcij znotraj podjetja, ampak sistem kot celoto, kot zaključen krog 

stalnih izboljšav. 

 

3.1.2 Pomen sistema ravnanja kakovosti  

 

Sistemi kakovosti so postali aktualni v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo 

naenkrat na razpolago več možnosti za izdelavo izdelkov, kot pa je bilo na razpolago 

kupcev. Začel se je boj med proizvajalci za kupce, ki je danes izrazitejši kot kadarkoli prej. 

Kupci danes zahtevajo vedno cenejše in bolj kakovostne proizvode, na katere pa niso 

pripravljeni čakati. Želijo jih takoj. Te zahteve so dinamične in čas je vedno pomembnejši. 

Da proizvajalci lahko sledijo (tekmujejo) tem zahtevam trga, pa je potrebno stalno 

izboljševati sisteme ravnanja kakovosti. Podjetja, ki so boljša od drugih v temeljnih 

značilnosti poslovanja – v zamišljanju izdelkov in storitev, njihovi izdelavi in dobavi, 

prodaji, izpolnjevanju naročila in ustrežljivosti do odjemalcev, na trgu premagajo svoje 

tekmece. Bistvena razlika med podjetji zmagovalci in podjetji poraženci je v tem, da 

zmagovalci vedo, kako bolje opraviti svoje delo (ZTI, 2004). 

 

Ravno v teh dejavnostih pa je v veliko pomoč učinkovito vpeljan sistem kakovosti, ki je 
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pregleden, merljiv in učinkovit. Osnova (sodobnega) sistema kakovosti so zahteve 

standarda ISO 9000, ki so samo osnovna podlaga za izgradnjo sistema kakovosti. Sistem 

ravnanja kakovosti povzroča pri kupcih in odjemalcih predvsem zaupanje, da bodo 

proizvodi, ki so rezultat nekega procesa, stalno ustrezni določenim zahtevam. 

 

Ravnateljstvo s pisnimi pravili in postopki, odgovornostmi in pooblastili ter zaposlenimi in 

drugimi viri zagotavlja, usklajuje in izvaja nadzor vseh funkcij, ki so potrebne, da je 

kakovost izdelka ali storitve na pričakovani ravni. To vse predstavlja sistem kakovosti. 

Sistem kakovosti v podjetju predstavlja mehanizem, ki usklajuje in nadzoruje vse funkcije 

kakovosti z namenom, da zagotovi pričakovano kakovost na najbolj ekonomičen način. 

Hkrati velja, da je sistem kakovosti sistem odgovornosti, saj se mora v veliki meri 

ravnateljstvo podjetij zavedati, da je odgovornost za slabo kakovost njihova. V sistemu 

kakovosti je treba določiti predvsem: 

 

- naloge in odgovornosti vsake organizacijske enote za doseganje kakovosti, 

- jasna določila glede načina ravnanja kakovosti, 

- odgovornosti in pooblastila odgovornih oseb glede kakovosti,  

- postopke in navodila za izvajanja posameznih dejavnosti povezane s kakovostjo,  

- način pristopa k prepoznavanju problemov slabe kakovosti,  

- način pristopa k reševanju problemov glede slabe kakovosti, 

- način sodelovanja med posameznimi organizacijskimi enotami in skupinami za 

doseganje kakovosti, 

- komunikacijske povezave za ravnanje in izvajanje posameznih dejavnosti glede 

kakovosti. 

 
S tako veliko dejavnosti vključenih v pomen kakovosti zadovoljevanja trenutnih tržnih 

potreb, je izrednega pomena, da imajo podjetja nazoren in dobro strukturiran sistem, ki 

določa, dokumentira, usklajuje in meri vse ključne dejavnosti, ki so potrebne za 

zagotovitev potrebnih nadzornih dejavnosti skozi vse dejavnosti podjetja (Feigenbaum, 

1991, str. 77).  

 

V zadnjih dvajsetih letih se v svetu vse bolj uveljavljajo sistemi ravnanja kakovosti kot 

orodje ravnateljstva pri zastavljanju lastnih ciljev, strateških usmeritvah in organiziranju 

poslovanja. Podajajo osnovne smernice organiziranja in ravnateljstvo opozarjajo na tiste 

točke poslovanja, na katere morajo biti še posebej pozorni, če želijo v današnjem svetu 

hitrih sprememb obstati kot uspešen poslovni sistem ter opravljati svoje poslanstvo in ga 

prenašati v okolje.  

 

Zadovoljstvo uporabnika je danes mogoče doseči le s 100-odstotno kakovostjo. Še več, 
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pravo zadovoljstvo je doseženo takrat, če kakovost izdelka ali storitve presega 

pričakovanja kupca, kupca je tako potrebno navdušiti in očarati. Zahteva po 100-odstotni 

kakovosti je danes za uporabnika samoumevna in tudi upravičena. V kolikor ponudniki 

želijo ugoditi tej zahtevi, morajo opustiti miselnost oziroma razumevanje kakovosti iz 

preteklosti (šestdesetih in sedemdesetih let), ki je temeljilo na nadzoru kakovosti in 

pojmovanju, da je smiselno povečevati kakovost le do dogovorjene sprejemljive stopnje. 

Takšno dojemanje optimalne kakovosti je dopuščalo določen odstotek nekakovosti, ki ga je 

takratna raven osveščenosti kupcev in tehnična opremljenost še dovoljevala. Sprejemljiva 

kakovost na ravni enega odstotka napak se zdi navidez izjemen dosežek, toda to pomeni 

10.000 napak na milijon (Nemec, 2003, str. 2). 

 

Danes merjenje napak z odstotki ne zadošča več. Za preživetje je v sodobnem svetu 

potrebno kakovost obvladovati do popolnosti. Napake se danes merijo s ppm (parts per 

million). Taka kakovost je danes poznana pod izrazom "šest sigma" (Six Sigma Quality) in 

izhaja iz statističnega parametra (standardni odklon). V administrativnem pomenu 

preprosto predstavlja popolnost, saj natančnost v intervalu +/- 6 sigma pomeni 3,4 napake 

na milijon priložnosti za napako. Zahteva se ciljni pristop 'nič napak' (zero defect), ki ima 

ozadje v sodobni japonski filozofiji, ki je dozorela že v šestdesetih letih, pri nas pa se 

je uveljavila s pomočjo standardov ISO (Organization for Standardization) in TQM (Total 

Quality Management). Evropa je svoje sisteme ravnanja kakovosti gradila na izkušnjah 

japonskih in ameriških modelov, ki jih je prilagodila evropskemu načinu življenja in 

razmišljanja. Skupni evropski trg ter prosti pretok blaga in kapitala sta povzročila, da se je 

sčasoma v Evropi razvil mešan model, ki združuje predpise in prostovoljno prilagajanje 

standardom. Glede na število podjetij, ki imajo potrdilo kakovosti, je med najbolj 

razširjenimi sistemi ravnanja kakovosti v Evropi zagotovo ISO 9000, ki poudarja vlogo 

pristopa nenehnega izboljševanja z uporabo Demingovega kroga nenehnih (stalnih) 

izboljšav.  

 

Stalne izboljšave so tista novost, ki je največ prispevala k dinamičnosti sistemov kakovosti, 

saj zahteva od podjetij nenehno dokazovanje napredovanja v smislu načrtovanja višjih 

ciljev kakovosti in doseganja boljših rezultatov glede na preteklo obdobje. Novak navaja, 

da lahko o procesu nenehnega izboljševanja govorimo takrat, »ko način ravnanja, 

vključenost zaposlenih, kultura v podjetju spodbuja zaposlene, da nenehno razmišljajo o 

možnih izboljšavah, dajejo predloge in jih skladno s postavljenimi prioritetami tudi 

uresničujejo« (2001a, str. 29). Nenehno izboljševanje predstavlja vse ponavljajoče se 

dejavnosti, da bi se povečala sposobnost za izpolnjevanje pričakovanj in potreb 

odjemalcev. Kot proces stalnih izboljšav v podjetju je na prav vseh področjih delovanja 

znan Demingov krog kakovosti. Kljub njegovemu poimenovanju kot 'Demingov krog' pa je 

ta krog prvič leta 1920 razvil Walter Shewhart, William Edwards Deming pa ga je kasneje 
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propagiral. 

 

William Edwards Deming, ameriški fizik, matematik in statistik, trdi, da sta statistična 

analiza in nadzor vseh procesov in sistemov ravno tako pomembna kot katerakoli druga 

poslovna funkcija. V zvezi s tem je želel narediti proizvajalni proces stabilen in 

predvidljiv. Koncept statističnega nadzora kakovosti je sicer prvi predstavil Walter 

Shewhart, katerega sporočilo je bilo osnovano na ideji prevzema nadzora nad 

variabilnostjo proizvajalnega procesa (Ishikawa, 1989, str. 26). Deming je to idejo razširil 

na sistematičen pristop pri reševanju problemov na vseh področjih, ne samo v proizvodnji 

(Logothetis, 1992, str. 27). Demingova osnovna ideja je stalno izboljševanje kakovosti po 

principu PDCA ('Plan-Do-Check-Act') kroga (Jocou, Lucas, 1995, str. 37). Demingov krog 

(glej sliko 3 spodaj) izhaja iz trditve, da se vsak potek, pa naj bo to proizvodnja ali storitev, 

velja za proces, ki ga je mogoče po korakih stalno izboljševati (Logothetis, 1992, str. 55). 

 

SLIKA 3: Krog 'Načrtuj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj' 
 

                                 

Načrtuj

Izvedi

Ukrepaj

Preveri

P

D C

A

                                              
Vir: Napotki za procesni pristop v sistemu vodenja kakovosti, SIST ISO 9000, 2003, str. 3. 

 

PDCA koncept je sicer prisoten na vseh področjih našega poklicnega in zasebnega 

življenja in se nenehno uporablja, uradno ali neuradno, zavestno ali podzavestno, pri vsem 

kar počnemo. Brez konca se po tem vzorcu ravna vsaka dejavnost, enostavna ali zapletena. 

PDCA je v okviru sistema ravnanja kakovosti dinamičen cikel, ki je lahko razvit znotraj 

vsakega procesa podjetja in za sistem procesov kot celoto. Prav zato je zelo povezan z 

načrtovanjem, uvajanjem, obvladovanjem in nenehnim izboljševanjem proizvodnje in/ali 

izvajanja storitev in drugih procesov sistema.  

 

Standard ISO 9000 zahteva, da morajo biti dejavnosti izboljševanja prepoznane in 

obravnavane kot procesi in to tako, da bo mogoče z njimi doseči in dokazovati nenehno 

izboljševanje učinkovitosti sistema ravnanja kakovosti. Z Demingovim krogom kakovosti 
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si najlažje ponazorimo proces stalnega izboljševanja. Na vseh ravneh v podjetju se lahko s 

konceptom PDCA doseže vzdrževanje in nenehno izboljševanje zmožnosti procesa. To se 

nanaša tako na enostavne operativne dejavnosti, ki so izpeljane kot del procesov za 

proizvodnjo in/ali izvajanje storitev, kot na strateške procese na visoki ravni, kot sta 

načrtovanje sistema ravnanja kakovosti ali pregled s strani ravnateljev. 

 

S pomočjo metodologije 'Načrtuj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj' (PDCA krogom) je mogoče 

stalne izboljšave razumeti kot proces, ki je na kratko opisan in predstavljen na način, ki 

podan v nadaljevanju. 

 

Politiko kakovosti mora opredeliti ravnateljstvo podjetja. Politika kakovosti je odraz 

zahtev in pričakovanj zainteresiranih strank in predstavlja izhodišče za opredelitev ciljev 

kakovosti tako za sistem ravnanja kakovosti kot za posamezne procese. Za dosego teh 

ciljev kakovosti mora podjetje z raznimi sistemskimi dokumenti (poslovnik kakovosti, 

poslovni načrti, načrt kakovosti, in podobno) opredeliti strategijo oziroma način, kako te 

cilje doseči. Potrebno je načrtovati (P-Plan), kako se bodo dosegli načrtovani cilji za 

doseganje kakovosti.  

 

V skladu s politiko kakovosti, načrtovanimi postopki in načrti kakovosti se izvedejo (D-

Do) procesi, s pomočjo katerih podjetje zagotavlja ustrezne proizvode in informacije 

potrebne za proizvodnjo in/ali izvajanje storitev. Poleg izvajanja teh procesov se morajo 

izvajati tudi procesi dokumentiranja informacij, ki jih je moč izkazovati v obliki izpisov ter 

procesi izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Izvesti je potrebno tudi procese 

izboljševanja sistema ravnanja kakovosti v povezavi z vsemi drugimi cilji podjetja. 

 

Nadzirati in meriti je potrebno procese in proizvode glede na načela, cilje in zahtev za 

proizvod, ter poročati o rezultatih. Rezultate izboljšave je potrebno preveriti (C-Check). 

Rezultate procesov mora podjetje dokumentirati in analizirati, če želi pridobiti informacije 

potrebne za oceno učinkovitosti sistema ravnanja kakovosti in njegovih posameznih 

procesov. Zajemanje informacij se lahko izvaja na različne načine, najpogostejši so: 

programi izboljšav z nadzorom proizvodov in procesov, notranje presoje, merjenje 

zadovoljstva odjemalcev, reklamacije ter analiza in ocena s strani ravnateljstva. Tako 

pridobljeni podatki in njihova analiza se primerjajo s postavljenimi cilji v stopnji 

načrtovanja. Če so cilji doseženi, mora podjetje v smislu stalnega izboljševanja opredeliti 

nove, boljše cilje. Nenehno je potrebno ugotavljati primernost politike kakovosti. V 

primeru, da cilji niso doseženi, so potrebni ustrezni ukrepi za doseganje teh ciljev.  

 

Ukrepati  (A-Action) je potrebno tako, da se delovanje procesa v podjetju nenehno 

izboljšuje. Gre za standardizacijo in ukrepanje. V primeru, ko ocena analiziranih rezultatov 



  

21 
 
 
 
 
  
   

procesov pokaže, da cilji kakovosti ne bodo ali niso doseženi, je za njihovo doseganje 

potrebno opredeliti in izvesti ustrezne ukrepe. Ti ukrepi so lahko ukrepi za odpravljanje 

ugotovljenih neskladnosti (neizpolnjevanje zahtev standarda ISO 9001:2000, neskladnosti 

proizvoda s specifikacijami), ukrepi za odpravljanje vzroka ugotovljenih neskladnosti ali 

nezaželenega stanja ter ukrepi za odpravljanje vzroka možne neskladnosti ali nezaželenega 

stanja. V skladu s standardom takšne ukrepe lahko sprožamo na osnovi različnih procesov 

(notranja presoja). 

 

Krog 'Načrtuj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj' je potrebno nenehno ponavljati. Na ta način 

dosegamo vedno učinkovitejši sistem. Deming je prepričan, da brez upoštevanja take 

filozofije kakovosti ob vse večji tekmovalnosti med podjetji v prihodnosti na trgu ne bo 

možno preživeti.  

 

3.1.3 Standard kakovosti in standardi serije ISO 9000 

 

Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja določil glede na dejanske ali možne težave za 

skupno in ponavljajočo se uporabo z namenom, da se doseže optimalna stopnja urejenosti 

na danem področju. Gre za prostovoljno in metodično izvajanje poenotenja materialnih in 

nematerialnih predmetov v korist skupnosti, pri čemer sodelujejo vsi zainteresirani. 

Prednosti standardizacije so predvsem izboljševanje primernosti izdelkov, procesov in 

storitev za njihove predvidene namene, preprečevanje ovir v trgovanju in podpiranje 

tehničnega sodelovanja.  

 

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

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

pravila, napotki ali razlage ter lastnosti kakovosti. »Standard je dokument, ki nastane s 

konsenzom in ga odobri priznan organ, ki določa pravila, smernice ali značilnosti za 

dejavnost in njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno uporabo in je usmerjen 

v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju« (SIST, 2003). Standardi so 

tako zapisani sporazumi, temelječi na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj, in 

so pripravljeni z namenom doseči optimalne koristi za skupnost. Namen teh standardov je, 

da se zagotovi skladnost materialov, izdelkov, procesov ali storitev z zahtevami standarda 

in jih je potrebno dosledno upoštevati. Šostar pravi, da »sistem kakovosti po zahtevah 

mednarodnih standardov serije ISO 9000 ne naredi izdelkov boljših, ampak naredi procese 

bolj zanesljive, kar omogoča zaupanje kupca« (2002, str. 12). 

 

Standardi so se razvili iz potrebe, da bi enotno opredelili pojme, ki so potrebni za 
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medsebojno sodelovanje med proizvajalci in kupci. Vsak standard ima svoj namen, ki je 

ločen glede na tip proizvodnega procesa. Glede na namen je podan tudi obseg zahtev 

standardov. Uporaba standardov kot pravil, navodil, preizkusnih postopkov ali razlag 

posameznih značilnosti s tehničnimi značilnostim in drugimi natančnimi merili, omogoča 

podjetjem velike prihranke pri poslovanju. Standardi so pospeševalci gospodarskega 

razvoja.  

 

V zadnjem času se standardi pojavljajo ne samo na vseh področjih našega življenja, temveč 

tudi na različnih področjih proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Standardi življenje 

naredijo varnejše ter manj zapleteno, izdelki in storitve pa postanejo učinkovitejši in bolj 

ustrezajo pričakovanjem uporabnikov (SIST, 2003). 

 

Standardi družine ISO 9000 so danes najbolj uveljavljeni standardi za sisteme kakovosti in 

imajo v Evropi največji odmev. Standardi za sisteme kakovosti so v nastali v Veliki 

Britaniji zaradi zaščite kupcev. Izdani so bili prvič leta 1987 in poskušajo s svojo vsebino 

slediti mednarodnim usmeritvam na področju ravnanja kakovosti in s svojim vsebinskimi 

spremembami potrjujejo idejo o stalnem izboljševanju. Prevzeli so nekatere značilnosti 

japonskega in ameriškega pristopa in pomenijo poenoten pristop k ravnanju in 

zagotavljanju jamstva kakovosti na mednarodni ravni. Podjetjem omogočajo vzpostaviti 

vzdušje v podjetju in z njim ugotoviti stabilno urejenost poslovanja v daljšem poslovnem 

obdobju. Standardi se ne nanašajo na posamezne izdelke, storitve ali področje industrije, 

ampak je njihova raba odvisna predvsem od potreb posameznega podjetja in izzivov, s 

katerimi se to podjetje srečuje, in so tako uporabni za vse panoge, za večja in manjša 

podjetja, za proizvodne in storitvene organizacije.  

 

ISO 9000 je družina standardov, ki predstavljajo mednarodni dogovor o dobri ravnalni 

praksi, z namenom, da bi podjetje vedno ponujalo izdelke in storitve, ki zadovoljujejo 

potrebe in zahteve odjemalcev. Lahko rečemo, da je ISO 9000 popularno ime za skupino 

standardov, ki jo sestavljajo standardi in navodila o sistemu ravnanja kakovosti. Ravnanje 

kakovosti pa pomeni vse, kar neko podjetje naredi, da bi zagotovilo, da bodo njihovi 

izdelki ali storitve ustrezali zahtevam uporabnika.  

 

Standarde družine ISO 9000 lahko opredelimo kot splošne in temeljne standarde s področja 

ravnanja kakovosti, ki vključujejo sisteme zagotavljanja kakovosti ter podporne tehnike in 

smernice za njihovo uporabo. Serija mednarodnih standardov ISO 9000, ki obravnava 

sisteme ravnanje kakovosti, je med najbolj poznanimi in uspešnimi standardi, kar jih je 

mednarodna organizacija ISO izdala od leta 1947. Postali so priporočilo za kakovost tako v 

poslovanju kot pri trgovanju.  
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Nova družina standardov ISO 9000 vključuje: 

 

• ISO 9000, Sistem vodenja kakovosti –  Osnove in slovar, kjer so opisane osnove 

za sistem ravnanja kakovosti v podjetju, opisana pa so tudi splošna prizadevanja za 

kakovost in razlage pojmov ter strokovnih izrazov s sodobnim pojmovanjem 

kakovosti. 

 

• ISO 9001, Sistem vodenja kakovosti – Zahteve, kjer so podane posebne zahteve za 

sisteme ravnanja kakovosti, ko mora podjetje dokazovati svojo sposobnost, da 

lahko dobavlja proizvode, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev in zahteve ustrezne 

zakonodaje, in ko si podjetje prizadeva za večje zadovoljstvo odjemalcev. 

Standard ISO 9001 predstavlja tudi podlago za podelitev potrdila kakovosti.  

 

• ISO 9004, Sistem vodenja kakovosti – Smernice za izboljšave delovanja, ki se 

nanašajo na učinkovitost uspešnega sistema ravnanja kakovosti. Namen tega 

standarda je izboljševanje delovanja podjetja ter zadovoljstva odjemalcev in drugih 

strani, ki jim uporaba standarda lahko prinaša koristi.   

 

Namen serije standardov ISO 9000 je pomagati podjetjem pri iskanju in uvajanju izboljšav, 

ki se odražajo v večji uspešnosti, boljši učinkovitosti, preprečevanju napak in izboljševanju 

tveganja ali katerekoli od kombinacij podanih kazalcev.  

 

3.1.4 Predstavitev standarda ISO 9001:2000 

 

Slovenska izdaja standarda SIST ISO 9001:2000, ki je enakovredna mednarodnemu 

standardu ISO 9001:2000, je izšla v mesecu decembru 2000. Pri razvoju standarda so bila 

upoštevana načela ravnanja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešna podjetja, 

tako proizvodna kot storitvena. Zato je standard povzetek dobre poslovne prakse, in kot tak 

v pomoč podjetjem, ki želijo slediti samo najboljšim podjetjem tekmecem na trgu.  

 

Standard ISO 9001:2000 izhaja iz odnosa odjemalec (kupec) – podjetje (prodajalec) in nam 

podaja zahteve za tiste dejavnosti, ki jih mora podjetje izvajati, da bi zanesljivo izpolnilo 

potrebe in zahteve odjemalcev za izdelek in storitev. Cilj je izboljšati zadovoljstvo 

odjemalcev z učinkovito uporabo sistema ravnanja kakovosti. Standard je usmerjen 

predvsem k učinkovitosti sistema ravnanja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev 

in je namenjen vsem podjetjem, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter 

povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Tako je standard ISO 9000 v bistvu standard 
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za kupce. Osnova standarda je, da se vse začne in konča pri kupcu, in da so kupčeve in 

zakonske zahteve tiste, ki določajo sistem kakovosti (Plos, 2003a, str. 4). Zaradi 

razumevanja pomena odjemalca je v nadaljevanju opredeljena razlaga, po kateri je 

odjemalec »organizacija ali oseba, ki prejme proizvod« (SIST ISO 9000, 2002, str. 21). Pod 

razlago odjemalca lahko uvrstimo potrošnika, stranko, kupca, končnega uporabnika in  

maloprodajo. 

 

Standard ISO 9001:2000 vsebuje minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati podjetja, ki 

želijo s potrdilom kakovosti potrditi sistem ravnanja kakovosti. Sistem ravnanja kakovosti 

potrjuje, da so procesi v podjetju nadzirani in upravljani po standardiziranem sistemu 

kakovosti (proizvodi so razviti, izdelani in nadzirani po takih postopkih, da bo odjemalec 

prejel ustrezen proizvod). Izvajati sistem ravnanja kakovosti pa pomeni urejeno izvajati 

različne dejavnosti, kot na primer: 

 

- določitev politike in ciljev kakovosti podjetja, 

- določitev in identifikacija ključnih procesov za doseganje ciljev podjetja,  

- določitev in uporaba meril za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj 

podjetja, 

- iskanje priložnosti za izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitve 

procesov v podjetju,  

- določitev metod za preprečevanje napak, zmanjševanje neskladnosti in 

zmanjševanje dela ter stroškov zaradi napak, nastalih v poslovanju podjetja, 

- nadzor nad učinkovitostjo izboljšav poslovanja podjetja, 

- ocenjevanje rezultatov glede na načrtovane rezultate podjetja.  

 

Podjetje uporablja standard ISO 9001:2000, ko namerava izboljšati zadovoljstvo 

odjemalcev z učinkovito uporabo sistema kakovosti, vključno s procesi za nenehno 

izboljševanje sistema in zagotavljanje skladnosti z zahtevami odjemalcev in upoštevanjem 

ustreznih predpisov (SIST, 2000, str. 9). Nova izdaja standarda prinaša pomembne novosti 

in spremembe za podjetja, ki želijo vzpostaviti ali izboljšati obstoječ sistem ravnanja 

kakovosti. Struktura in vsebina zahtev nove izdaje standarda temelji na osmih načelih 

ravnanja kakovosti, ki usmerjajo podjetja k izboljšanemu sistemu ravnanja kakovosti v 

povezavi z vsemi drugimi cilji podjetja. Načela ravnanja kakovosti so predstavljena v 

naslednjem poglavju. 
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3.1.5 Načela ravnanja kakovosti  

 

Serija standardov ISO 9001:2000 je rezultat obsežnih posvetovanj z uporabniki, kar je 

pripomoglo k preprostejši uporabi standarda, hkrati pa je standard tudi prožnejši za 

privzemanje. Predvsem pa so posvetovanja odkrila novo, premišljeno poslovno 

razmišljanje, ki temelji na uporabi načela 'Načrtuj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj' in procesnega 

ravnanja. Prenovljeni standard se ne omejuje samo na znana določila serije ISO 9000, 

temveč le-te razširja, saj podjetje razume kot več med seboj delujočih procesov, katerih 

rezultat so izdelki in storitve, ki jih odjemalci kupujejo. Standardi se tako jasnejši in v 

dostopnejši obliki, ki je zgrajena na vrednotah prejšnjega standarda (Strle Vidali, 2001, str. 

11).  

 

Sistem ravnanja kakovosti navaja osem načel, na katerih je zasnovan standard ISO 

9001:2000. Ta načela so: usmerjenost k odjemalcem, najvišje ravnateljstvo, vključenost 

zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k ravnanju, nenehno izboljševanje, 

odločanje na podlagi dejstev ter vzajemno koristni odnosi z dobavitelji. Vsako načelo je 

posebej opisano v nadaljevanju. 

 

1.  Usmerjenost k odjemalcem je prvo načelo standarda. Ker je podjetje odvisno od svojih 

odjemalcev, mora razumeti njihove trenutne in bodoče potrebe. Še več, prizadevati si mora 

preseči njihova pričakovanja. Zadovoljni odjemalci, ki se vračajo oziroma povečujejo 

naročila, širijo krog odjemalcev in ugled podjetja, so ključ za stabilen in dolgoročen razvoj 

podjetja. Zato morajo podjetja veliko pozornosti usmeriti k odjemalcem in zadovoljevanju 

njihovih potreb, saj je dejansko mnenje odjemalcev merilo za kakovost.  

 

2.  Najvišje ravnateljstvo je po standardu opisano kot »oseba ali skupina ljudi, ki 

usmerjajo in obvladujejo organizacijo na najvišji ravni« (SIST ISO 9000, 2002, str. 19) in 

vzpostavlja enotnost namena in delovanja podjetja. Odločilno vpliva na ustvarjanje in 

ohranjanje notranjih odnosov, v katerih se zaposleni čutijo polno vključeni v dejavnosti za 

doseganje ciljev podjetja (dobra kakovost). Z dobrim ravnateljstvom bodo zaposleni 

razumeli namen in cilje podjetja ter bodo bili motivirani za njihovo doseganje, dejavnosti 

se bodo določale in izvajale na enoten način, prav tako pa bodo možnosti za 

nerazumevanje med različnimi ravnmi in funkcijami v podjetju manjše. Naloga 

ravnateljstva je, da oblikuje vizijo podjetja in z njo seznani vse zaposlene.  

 

3.  Vklju čenost zaposlenih je po standardu ISO 9001:2000 zelo pomembna, saj so jedro 

organizacije na vseh ravneh zaposleni. Uspehi zaposlenih nas prepričajo, da so njihove 

sposobnosti velike, zato je zaposlene potrebno ustrezno motivirati, da te sposobnosti kar 
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najbolje uporabijo v korist podjetja. Ravnateljstvo mora ceniti zaposlene, jih vzpodbujati 

pri izobraževanju in prenašanju njihovega znanja v podjetje. Samo tako bo podjetje prišlo 

do motiviranih in predanih zaposlenih, ki stremijo k večji inovativnosti in ustvarjalnosti pri 

doseganju ciljev. Tako bodo zaposleni tudi bolj pripravljeni za sodelovanje in nenehno 

izboljševanje sistema ravnanja kakovosti v povezavi z vsemi drugimi cilji v podjetju, saj 

bodo imeli večjo odgovornost za lastne dosežke.  

 

4.  Procesni pristop je osrednja novost novih standardov in zahteva nov način razmišljanja 

o sistemu ravnanja kakovosti ter odpira številne priložnosti v smislu razvoja podjetja. Od 

zaposlenih zahteva dobro poznavanje procesov, njihovih medsebojnih povezav in 

predvsem odgovornosti in pooblastil, ki jih imajo znotraj teh procesov. Ideja temelji na 

preprosti filozofiji, da so procesi sestavni del našega življenja, in da jih je potrebno samo 

ustrezno prepoznati, vzdrževati in nenehno izboljševati. Da bi podjetje delovalo 

učinkovito, mora prepoznati in voditi številne povezane dejavnosti, ki se opravljajo v 

podjetju. Dejavnost, ki uporablja vire, in ki jo vodimo z namenom, da omogoči spremembo 

vložka v izložke, lahko obravnavamo kot proces. Tako je poudarek na obvladovanju 

dejavnosti in z njimi povezanih virov kot proces. Ena od priložnosti je ukinitev zastarelega 

vertikalnega in uvedba horizontalnega načina ravnanja, ki je ena od osnovnih idej prenove 

(reinžiniringa). Tudi zamenjava na postopku temelječe dejavnosti s procesnim pristopom je 

podjetjem omogočila, da bolj neposredno povezujejo svoje poslovne cilje s poslovno 

uspešnostjo. Procesni pristop pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti 

sistema ravnanja kakovosti z namenom, da bi se z izpolnjevanjem zahtev odjemalcev 

povečalo njihovo zadovoljstvo, podjetju omogoča krajši čas obdelave proizvodov, 

učinkovito uporabo virov, nižje stroške, zanesljive proizvode ter enostavnejšo 

izpostavljanje najpomembnejših priložnosti za izboljšave pri različnih postopkih. Ta 

pristop je podrobneje predstavljen v nadaljevanju. 

 

5.  Sistemski pristop k ravnanju je princip ravnanja kakovosti, ki je tesno povezan s 

procesnim pristopom. Prepoznavanje, razumevanje in ravnanje medsebojno povezanih 

procesov kot sistema, omogoča večjo uspešnost podjetij pri doseganju zastavljenih ciljev in 

večjo učinkovitost. Sistem ravnanja kakovosti lahko tako obsega več medsebojno 

povezanih procesov. Procesi, potrebni za sistem ravnanja kakovosti, ne vključujejo samo 

procesov proizvodnje in/ali izvajanja storitev (tistih, ki neposredno prispevajo k izdelavi 

izdelka ali k izvajanju storitev), temveč tudi številne procese ravnanja, spremljanja in 

merjenja, kot so: ravnanje z viri, komuniciranje, notranje presoje, pregledi s strani 

ravnateljstva in drugi procesi. Koristi so v povezovanju procesov, ki zagotavljajo najboljše 

rezultate, v usmerjanju pozornosti na procese ter večjemu zaupanju zainteresiranih strani v 

podjetje.  
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6.  Nenehno izboljševanje je po standardu opisano kot »ponavljajoče se aktivnosti, da bi se 

povečala sposobnost za izpolnjevanje zahtev« (SIST ISO 9000, 2002, str. 20). Namen 

nenehnega izboljševanja sistema ravnanja kakovosti je, da se izboljšajo možnosti podjetja 

za povečanje zadovoljstva odjemalcev in drugih zainteresiranih strani. Kot posledica 

izboljševanja sposobnost poslovanja se lahko poveča učinkovitost podjetja. Podjetje se 

lahko hitro odziva na priložnosti na trgu in dosega izboljšave na vseh ravneh, ki so 

povezane s strateškimi usmeritvami podjetja. Zahteve odjemalcev se stalno spreminjajo in 

postajajo vse bolj zahtevne, zato jim podjetje lahko uspešno sledi samo ob stalnem učenju 

in razvijanju sposobnosti zaposlenih, zagotavljanju potrebnih virov in nenehnem 

izboljševanju proizvodov in poslovnih procesov v podjetju.  

 

7.  Vzpostaviti je potrebno učinkovit, celovit, računalniško podprt informacijski sistem, ki 

omogoča učinkovito beleženje poslovnih dogodkov in odločanje na osnovi izdelanih analiz 

podatkov in informacij. Samo z odločanjem na podlagi dejstev lahko podjetje sprejeme 

pravočasne, utemeljene in pravilne odločitve. Na osnovi dokazil o dejanskem stanju pa 

uspešneje potrdi učinkovitost preteklih odločitev. Podjetje doseže na osnovi dejstev večjo 

sposobnost za kritično presojo in po potrebi spreminjanja mnenj in odločitev.  

 

8.  Dobavitelj je po standardu opisan kot »podjetje ali oseba, ki priskrbi proizvod; 

proizvajalec, prodajalec izdelka, maloprodaja, ponudnik storitve ali informacije, 

pogodbenik« (SIST ISO 9000, 2002, str. 21). Vzpostavljanje partnerskih odnosov z 

dobavitelji povečuje sposobnost podjetja in njegovih dobaviteljev za ustvarjanje vrednosti. 

Dobavitelji so namreč del procesa, za njih mora veljati enaka kultura kakovosti kot za 

podjetja. Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji povečujejo prilagodljivost in odzivnost 

na spremenjene tržne razmere, zahteve in pričakovanja odjemalcev. Podjetje ima ob 

upoštevanju tega načela večje možnosti za ustvarjanje vrednosti za vse, večjo skupno 

prilagodljivost in odzivnost na spremenjene tržne razmere in zahteve ter pričakovanja 

odjemalcev. Rezultat takšne vzajemnosti je optimizacija virov in stroškov.  

 

Urejen in pregleden sistem ravnanja kakovosti, ki temelji na zgornjih načelih kakovosti, 

zagotavlja nenehno izboljševanje sistema ravnanja kakovosti v povezavi z vsemi drugimi 

cilji podjetja ob upoštevanju potreb vseh udeležencev (vsi uporabniki, ki imajo v podjetjih 

svoje koristi - kupci, lastniki, zaposleni, dobavitelji, družbeno okolje), podjetjem pomaga 

uresničevati njihovo poslanstvo, razvojne vizije, politike in cilje kakovosti (Novak, 2001a, 

str. 14). Razvoj celotne družine standardov ISO 9000 je osnovan na že naštetih osmih 

načelih, zato je njihovo poznavanje in razumevanje predpogoj za pravilno in uspešno 

uporabo zahtev standardov. Potrebe in izzivi posameznega podjetja pa so tisti, ki določajo 

uporabo teh načel v posameznih podjetjih.  
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3.1.6 Sestava standarda ISO 9001:2000 

 

ISO 9001:2000 je že tretja izdaja standarda, ki je v svetu zelo razširjena, in spodbuja 

podjetja, da povečujejo zadovoljstvo svojih odjemalcev in hkrati izpolnjujejo zahteve 

ustrezne zakonodaje z učinkovito rabo in stalnim izboljševanjem sistema ravnanja 

kakovosti. Izpolnjene zahteve standarda podjetja potrdijo s potrdilom kakovosti.  

 

Zamenjava na postopku temelječe dejavnosti s procesnim pristopom je podjetjem 

omogočila, da bolj neposredno povezujejo svoje poslovne cilje s poslovno uspešnostjo. 

Prenovljeni standard se ne omejuje samo na znana določila serije ISO 9000, temveč jih 

razširja, saj podjetje razume kot več med seboj delujočih procesov, katerih rezultat so 

izdelki in storitve, ki jih odjemalci kupujejo. Standard določa zahteve za sistem ravnanja 

kakovosti, odgovornost ravnateljstva, ravnanje z viri, proizvodnjo in/ali izvajanje storitev 

ter merjenje, analize in izboljševanje sistema ravnanja kakovosti. Izpolnjevanje teh zahtev 

omogoča podjetjem, da pridobijo potrdilo kakovosti za sisteme ravnanja kakovosti po ISO 

9001:2000. 

 

1. Sistem ravnanja kakovosti določa, da mora podjetje najprej opredeliti, kateri so 

njegovi procesi, kako ti medsebojno delujejo, kateri viri so potrebni, da nastane izdelek 

oziroma storitev, in kako bodo procese merili in izboljševali. Nato pa mora skupaj s 

poslovnikom kakovosti in nadzorom zapisov vzpostaviti še sistem za obvladovanje 

dokumentacije. 

 

2. Odgovornost ravnateljstva je ena od zelo pomembnih zahtev standarda. Najvišje 

ravnateljstvo v podjetju se mora dobro zavedati tega pomembnega dela standarda, saj mora 

najvišje ravnateljstvo priskrbeti dokaze o svoji zavezanosti razvoju in izvajanju sistema 

ravnanja kakovosti ter nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema ravnanja kakovosti v 

podjetju. Ravnateljstvo je namreč odgovorno za določanje politike in ciljev ter za pregled 

sistemov, hkrati pa tudi za obveščanje o učinkovitosti sistema znotraj podjetja. 

 

3. Ravnanju z viri , ki si jih mora podjetje zagotoviti, da bo odjemalec dobil, kar je bilo 

dogovorjeno, novi standard daje več poudarka. Najvišje ravnateljstvo mora zagotoviti, da 

so viri, bistveni za izvajanje strategije in doseganje ciljev organizacije, identificirani in da 

so na voljo. To mora vključevati vire za delovanje in izboljševanje sistema ravnanja 

kakovosti in za zadovoljevanje odjemalcev in drugih zainteresiranih strani. Med vire ne 

sodijo samo sposobnosti zaposlenih, temveč tudi fizični viri, kot so oprema, prostori, torej 

infrastruktura in delovno okolje, informacije, dobavitelji in partnerji, naravni viri, finančni 

viri ter vse pomožne storitve.  
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4. Proizvodnja in/ali izvajanje storitev je v standardu imenovana kot realizacija 
proizvoda, ki jo sestavljajo procesi, ki so potrebni za izvedbo izdelka oziroma storitve, ki 

jih mora podjetje načrtovati in razvijati. K takim procesom spadajo dejavnosti, kot je 

ugotavljanje zahtev odjemalcev, prodaja, načrtovanje in razvoj izdelkov, nabava materiala 

in storitev ter dobava izdelkov in posredovanje storitev. Seveda pa mora biti načrtovanje 

procesov proizvodnje in/ali izvajanje storitev v skladu z zahtevami ostalih procesov 

sistema ravnanja kakovosti. 

 

5. Podjetje mora načrtovati in izvajati procese nadziranja, merjenja, analiziranja in 
izboljševanja, ki so potrebni, da se dokaže skladnost proizvoda, da se zagotovi skladnost 

sistema ravnanja kakovosti, in da se nenehno izboljšuje učinkovitost sistema ravnanja 

kakovosti. Tako so nadziranje in merjenje proizvodov, procesov, zadovoljstva odjemalcev 

in sistema ravnanja ter zagotavljanje stalnega izboljševanja sistema bistveni za ravnanje 

sistema kakovosti. 

 

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

zadovoljnih odjemalcev. Novi standard lahko z uporabo splošnih načel ravnanja, 

pospeševanja nenehnega izboljševanja in učinkovitega spremljanja zadovoljstva 

odjemalcev vsakemu podjetju pomaga doseči tako dobre poslovne rezultate ob 

zadovoljnem osebju in zadovoljnih odjemalcih. Prenovljeni standard poudarja še nekaj - 

usmerjenost podjetja k odjemalcu in objektivni pristop ravnateljstva k odločanju. Če hoče 

podjetje pridobiti zadovoljstvo odjemalca, morajo biti med njima vzpostavljeni taki 

dobaviteljski odnosi, ki prinašajo obojestransko korist (Strle Vidali, 2001, str. 12). 

 

 

3.2 ZNAČILNOSTI PROCESNEGA PRISTOPA V SISTEMU RAVNANJA 
KAKOVOSTI 

 

Standard ISO 9001:2000 opisuje proces kot »vrsto med seboj prepletajočih in vplivnih 

aktivnosti, ki vhode spreminjajo v izhode« (SIST ISO, 2002, str. 21). Kljub nekoliko 

ohlapnemu opisu daje tako pojmovanje dobro osnovo za razumevanje procesov in 

procesnega pristopa nasploh. Glede na razlago lahko kot proces opredelimo vsako 

dejavnost v podjetju ali izven njega. Vendar je vsaj v podjetju smiselno upoštevati samo 

tiste dejavnosti, in jih opredeliti kot procese, ki prispevajo neposredno ali posredno k 

dodani vrednosti končnih proizvodov. Pri oblikovanju in vključevanju procesov v podjetje 

je zato smiselno upoštevati naslednje elemente, značilne za poslovne procese: cilje procesa, 

lastnika procesa, začetek in konec procesa, vložke in izložke iz/v proces, določene korake 
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znotraj samega procesa (njihovo zaporedje in možni preskoki), ravnanje v primeru 

neskladnosti načrtovanih in doseženih rezultatov poslovanja, merljive lastnosti procesa, ki 

omogočajo ugotavljanje učinkovitosti procesov, prepoznavnost notranjih ali zunanjih 

kupcev in dobaviteljev, stalno izboljševanje procesov. 

 

V podjetjih se izvajajo manjši in jasno zaključeni procesi, ki jih je lažje obvladovati. 

Takšni procesi so na primer proizvodni, nabavni, razvojni procesi, načrtovanje 

proizvodnje, in tako dalje. Lahko jim rečemo tudi glavni procesi. Mogoče jih je deliti na 

delne procese. Navadno najdemo v podjetjih pet do dvajset glavnih procesov in tudi do sto 

in več delnih procesov, kjer se kot vložki in izložki izmenjujejo proizvodi in informacije. 

Ta izmenjava poteka tako znotraj samih procesov kot tudi med posameznimi procesi (Plos, 

2003, str. 2).  

 

Standard pri razlagi pojma procesni pristop izhaja iz opredelitve, da je prvi pogoj 

učinkovitega delovanja vsakega podjetja prepoznavanje in obvladovanje številnih, 

medsebojno povezanih procesov. Standard prav pregledno ter urejeno prepoznavanje 

procesov in njihovih medsebojnih vplivov ter učinkovito ravnanje poimenuje procesni 

pristop. Standard navaja, da uporaba procesnega pristopa poudari pomen: 

 

- razumevanja in izpolnjevanja najrazličnejših zahtev odjemalcev glede proizvoda, 

- obravnavanja procesov v podjetju z vidika dodane vrednosti, 

- doseganja rezultatov in učinkovitost procesov podjetja ter 

- nenehnega izboljševanja sistema ravnanja kakovosti na osnovi objektivnih merjenj. 

 

Standard spodbuja privzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju 

učinkovitosti sistema ravnanja kakovosti z namenom, da bi se z izpolnjevanjem zahtev 

odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo. Procesni pristop poudarja pomen razumevanja 

in izpolnjevanja zahtev ter nenehnega izboljševanja procesov na osnovi objektivnih 

merjenj (Sobočan, 2003, str. 21). Uporaba procesnega pristopa je odločilno vplivala na 

zasnovo in vsebino zahtev družine standardov ISO 9001:2000. Takšna zasnova standarda 

omogoča bolj logično in bolj razumljivo zaporedje zahtev standarda. Slika 4 (na str. 31) 

prikazuje procesno zasnovan sistem ravnanja kakovosti.  

 

Procesi se izvajajo v vsakem podjetju in sistemu, ki ga predstavlja krog na sliki 4 (na str. 

31). Ravnateljstvo (na sliki 4, na str. 31, kot vodstvo) je odgovorno za določanje usmeritev 

in ciljev podjetja ter zagotavljanje potrebnih virov za učinkovito izvajanje procesov. 

Rezultati procesov morajo izpolnjevati zahteve in pričakovanja odjemalcev, saj so 

zadovoljni odjemalci zagotovilo za dolgoročno uspešen razvoj podjetja. Prav zato je 

dolžnost ravnateljstva skrbno spremljanje in merjenje zadovoljstva odjemalcev, 
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analiziranje povratnih informacij, ugotavljanje priložnosti za nenehno izboljševanje. Na tej 

osnovi ravnateljstvo proizvode, procese in sistem nenehno izboljšuje. Zaradi vse večjih, 

vse hitrejših in vse bolj zahtevnih sprememb, podjetje dobaviteljem (odjemalcem) ne 

postavlja le zahtev za vložke (na sliki 4 spodaj kot vhodi) v svoje procese, temveč z njim 

razvija dolgoročne partnerske odnose (Novak, 2001a, str. 22). 

 

SLIKA 4: Procesno zasnovan sistem ravnanja kakovosti 
 

                       
Vir: Novosti in spremembe, ki jih prinaša standard ISO 9001:2000, Novak, 2001a, str. 22. 

 

Poslovni procesa mora biti usmerjen h kupcu, mora dvigovati vrednost proizvodov 

(izdelkov/storitev), mora imeti sposobnega lastnika oziroma ravnalca procesa, razumeti in 

sprejemati ga morajo vsi sodelujoči v procesu, njegova učinkovitost se mora ugotavljati  z 

merljivimi lastnostmi in se stalno izboljševati. Vse to so značilnosti dobrega poslovnega 

procesa. Če podjetje dejavnosti in z njimi povezane vire obvladuje kot proces, uspešneje 

dosega želene rezultate poslovanja. To pa prinaša določene prednosti, kot so: krajši čas 

proizvodnje izdelka oziroma krajša izvedba storitve, učinkovitejša uporaba virov in zato 

nižji stroški poslovanja; bolj zanesljivi in predvidljivi rezultati poslovanja; izpostavljenost 

najpomembnejših priložnosti za izboljšave poslovanja. 

 

Novi standardi serije ISO 9000 so bolj usmerjeni v filozofijo ravnanja sistemov kakovosti 

kot pa v zagotavljanje kakovosti. V nove standarde je vgrajenih nekaj mehanizmov (na 

primer stalne izboljšave in merljiv cilj), ki od podjetij zahtevajo veliko bolj dinamične 

sisteme, ujete v krog nenehnih izboljšav. Ker je mednarodni organizaciji za standardizacijo 

oziroma njenemu tehničnemu odboru ISO/TC 176 (Technical Committee) uspelo 

oblikovati resnično mednarodni standard, sprejemljiv za vse panoge, ki kot tak predstavlja 

mejnik v razumevanju in izboljševanju standardov serije ISO 9000 in kakovosti nasploh, in 

tudi zato, ker je to najbolj razširjen standard v Evropi, je v nadaljevanju predstavljeno 
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uvajanje sistema ravnanja kakovosti v podjetju Oraclu Softwaru prav po zahtevah 

standarda ISO 9001:2000.  

 

 

4 UVAJANJE SISTEMA RAVNANJA KAKOVOSTI PO 
ZAHTEVAH STANDARDA ISO 9001:2000  

 
Ravnateljstvo podjetja je najpomembnejši dejavnik pri vzpostavljanju sistema ravnanja 

kakovosti. Ravnateljstvo mora resnično verjeti v nujnost ureditve sistema poslovanja v 

podjetju, v nasprotnem primeru do želenega stanja ne bo prišlo. Odločitev za uvedbo 

standarda ISO 9001:2000 je torej strateška odločitev ravnateljstva v podjetju. Predstavljeno 

uvajanje sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 je v celoti 

namenjeno ravnateljstvu podjetja Oracla Softwara, saj je ravnateljstvo gonilna sila pri 

obravnavanju kakovosti v podjetju. Glavni ravnatelj odloča o tako strateški odločitvi, kot je 

vzpostavitev sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000. Zato ima 

glavni ravnatelj tukaj zelo velik pomen.  

 

Pomembna je zavzetost ravnateljstva ter ostalih zaposlenih, ki so bolj neposredno vključeni 

v sam sistem kakovosti. Če slednji ne zaznajo kulture kakovosti in ne pokažejo zanimanja 

za spoznavanje standardov in njihovih koristi, je lahko standard vzpostavljen v podjetju 

samo navidezno. Bolj, ko bodo zaposleni razumeli sisteme kakovosti, standarde in pomen 

potrdila kakovosti, večjo korist bo lahko imelo podjetje od njih. Zato je prvi del poglavja 

uvajanja sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 namenjen 

predstavitvi namena in cilja potrjevanja sistema ravnanja kakovosti po standardu ISO 

9001:2000. Predstavljena je analiza prednosti, ki jih podjetje lahko doseže ob uvajanju 

sistema kakovosti, in kaj lahko prinese podjetju Oraclu Softwaru. V poglavju je 

predstavljen tudi postopek potrjevanja kakovosti, s ciljem pridobiti potrdilo kakovosti, 

predstavljene pa so tudi pravice in obveznosti imetnika takega potrdila. 

 

Ker je uvajanje sistema kakovosti v podjetje težavna naloga, je v drugem delu 

predstavljena predlagana organizacija uvajanja sistema ravnanja kakovosti po standardu 

ISO 9001:2000. Poglavje najprej opredeli značilnosti in organiziranje projekta uvajanja 

ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software s predstavitvijo članov projekta, terminskim 

načrtom poteka dejavnosti projekta, oceno stroškov ter pomenom izobraževanja zaposlenih 

za razumevanje sistema ravnanja kakovosti. 

 

Zadnji del poglavja uvajanja sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 
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9001:2000 predstavlja analizo posameznih zahtev standarda ISO 9001:2000, in kako se 

elementi teh zahtev že odražajo v podjetju Oraclu Softwaru ter kaj bo potrebno dopolniti, 

popraviti, spremeniti in prilagoditi zahtevam standarda, da bo podjetje pridobilo ustrezno 

potrdilo kakovosti. 

 

 

4.1 NAMEN IN CILJ TER POSTOPEK POTRJEVANJA KAKOVOSTI  

 

V skladu s potrebami in željami je potrebno najprej opredeliti poslovni razlog oziroma 

namen in cilj uvajanja sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 v 

podjetje Oracle Software. Namen je osvestiti podjetje, da je delovanje v skladu s standardi 

danes nujno potrebno, in da potrjen sistem kakovosti prinaša prednost pred drugimi 

podjetji tekmeci. V ta namen je predstavljen pomen in vrednost potrdila kakovosti po ISO 

9001:2000 s pričakovanimi prednostmi vpeljanega standarda kakovosti, razlogi za njegovo 

vpeljavo v proučevano podjetje, postopek potrjevanja kakovosti ter pravice in obveznosti 

imetnika potrdila kakovosti.   

 

Končni cilj specialističnega dela je doseči zunanjo potrditev s potrdilom kakovosti. S 

pridobljenim potrdilom kakovosti bo lahko podjetje Oracle Software uradno potrdilo, da 

ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem kakovosti v skladu z mednarodnim 

standardom ISO 9001:2000. S tem se bojo dokazali vsi napori podjetja in vlaganja v 

zagotavljanje stalne kakovosti storitev ter uresničevanje pričakovanja odjemalcev. Še 

preden pa se podjetje odloči za izvajanje uvajanja sistema ravnanja kakovosti, se mora 

najprej vprašati, ali je pridobitev potrdila po standardih ISO 9000 res mejnik pri poslovanju 

podjetja, in kolikšna je njegova vrednost. Zato je v nadaljevanju najprej predstavljen 

pomen in vrednost potrdila kakovosti. 

 

4.1.1 Pomen in vrednost potrdila kakovosti  

 

Eno ključnih vprašanj, ki si ga zastavi podjetje, ob razmišljanju o pridobitvi potrdila 

kakovosti, je nedvomno, zakaj sploh pridobiti to potrdilo. Danes se namreč tako v svetu kot 

pri nas srečujemo z veliko nasprotujočimi si mnenji glede uvajanja standardov iz serije ISO 

9000. Na eni strani se ponuja odgovor, da gre za modno muho, in celo med zaposlenimi v 

podjetjih s pridobljenim potrdilom kakovosti ni tuje razmišljanje, da gre le za več dela za 

isto plačo. Še več je takih in drugačnih odgovorov, ki ne kažejo naklonjenosti pridobitvi 
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potrdila kakovosti. Kljub temu je zelo veliko podjetij po celem svetu, ki so pridobila 

potrdilo kakovosti v skladu s standardom ISO 9000. Razlogi za uvedbo standardov 

kakovosti se med podjetji razlikujejo in so odvisni od dejavnosti podjetja, njegove 

velikosti, udeležbe na tujih trgih ali samo doma, od postavljene vizije, poslanstva, in 

podobno.  

 

Hamson in Zuckerman predstavljata tri glavne dejavnike, zakaj je potrebno premisliti o 

poslovanju v skladu s standardom ISO 9000: zadovoljitev pritiska odjemalcev, izboljšanje 

osnovnega sistema kakovosti v podjetju (sledenje, merjenje, odobravanje kakovosti) ter 

tržni namen (2002, str. 5). Pivka navaja rezultate raziskav do leta 1997 (raziskave iz tega 

obdobja so bile opravljene v ZDA, Angliji, Švedski in Maleziji), ki nakazujejo značilne 

pridobitve ISO 9000 potrdila kakovosti, in poudarja, da navedene pridobitve niso bile v 

vseh podjetjih in v vseh primerih enako prisotne, niti enako rangirane: pogoj za obstanek 

na tržišču (pogoj za prijavo na natečajih, zahteva kupca, reklamna vrednost), boljša 

kakovost izdelkov in/ali storitev, prednost pred drugimi podjetji tekmeci, manjše število 

presoj s strani kupcev, ravnateljstvo ima boljši nadzor (obvezne notranje, zunanje presoje), 

izboljšana organizacija podjetja (dokumentirani procesi), višja raven zavezanosti za 

kakovost zaposlenih, višja produktivnost, manjši izmet ter izboljšane notranje 

komunikacije (2001, str. 3). 

 

Eno pa je skupno vsem podjetjem, ki se odločijo za potrjen sistem kakovosti po ISO 

9001:2000. Podjetja pred uvedbo standardov pričakujejo veliko pozitivnih učinkov. Ker 

poznavanje pozitivnih učinkov poveča zanimanje za standarde kakovosti, so v nadaljevanju 

najprej predstavljene prednosti oziroma pričakovanja, ki jih lahko omogoči standard, pred 

uvedbo standarda v podjetje. Nedvomno seznanjenje s pozitivnimi prispevki pridobljenega 

potrdila kakovosti predstavlja spodbudo in pomoč pri odločitvi za pridobitev in uvedbo 

standarda kakovosti. Resnične koristi od standardov kakovosti pa so odvisne od samega 

podjetja, ki ima urejeno poslovanje v skladu s standardi (Piskar, 2003, str. 8). 

 

Nekaj zunanjih koristi , ki jih prinaša potrdilo kakovosti oziroma razlogov za uvedbo 

standarda kakovosti so naštete v nadaljevanju. Eno od glavnih načel standarda ISO 9000 je 

usmerjenost k odjemalcem, ki poudarja, da je zadovoljevanje in preseganje odjemalčevih 

zahtev najpomembnejše. Tako je podjetje usmerjeno v ponujanje proizvodov, ki jih 

uporabniki potrebujejo in želijo, s prijaznejšim odnosom pa doseže zadovoljstvo svojih 

uporabnikov. Največje koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob skrbnem upoštevanju tega 

načela, so ohranitev ali povečanje tržnega deleža, povečanje prihodkov kot posledica večje 

prilagodljivosti in odzivnosti na tržne priložnosti. Zadovoljstvo in zvestoba odjemalcev se 

povečata tudi z večjo učinkovitostjo podjetja pri izrabi virov (SIST ISO 9000, 2003, str. 5).  
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Ponudniki izdelkov ali storitev razpolagajo z veliko več informacijami kot uporabniki, ki si 

prizadevajo zmanjšati negotovost tako, da pridobijo čim več informacij o možnem 

prodajalcu. Velikokrat želijo dobavitelji preveriti naročnika, njegovo poslovanje in odnos 

do dobaviteljev. Pridobljeno potrdilo kakovosti za sistem ravnanja kakovosti lahko 

predstavlja pomemben signal, ki ga podjetje oddaja v okolje, saj daje določeno jamstvo o 

preglednosti poslovanja, toda samo, če je dobavitelj seznanjen z zahtevami standardov 

ravnanja kakovosti. Pridobitev potrdila kakovosti ISO 9001:2000 je javno objavljena, in 

prav z javno objavo podjetje svojim podjetjem tekmecem pošilja signal, da želi svoj 

položaj na trgu urediti in povečati. Podjetja tako lahko uporabljajo potrdilo kakovosti tudi 

kot reklamno sredstvo in si s tem izboljšujejo svoj ugled in sloves. Podjetje s potrdilom 

kakovosti se zaveda svoje prednosti pred drugimi podjetji pri izpolnjevanju pričakovanj 

uporabnika. Ena od zahtev kupcev pri izbiranju ponudnikov na javnih razpisih je lahko 

tudi, da mora imeti podjetje pridobljeno potrdilo kakovosti po standardu ISO 9001:200, saj 

tako potrdilo pove, da ima ponudnik urejeno podjetje, ki se zaveda pomena kakovosti. 

Potrdilo o kakovosti tako daje tudi prednost pri natečajih oziroma omogoča ugoditev 

zunanjim zahtevam in pritiskom trga. Velja tudi obratno; podjetje brez potrdila kakovosti 

bo moralo vložiti veliko več energije in sredstev, da bo odjemalce pridobilo na svojo stran. 

 

S potrdilom kakovosti podjetje uporabnikom, dobaviteljem in svojim tekmecem na trgu 

dokazuje urejenost procesov in poslovanja. Sistem ravnanja kakovosti zbuja pri naročnikih 

in odjemalcih zaupanje, da bodo izdelki ali storitve, ki so rezultat procesa, ustrezni 

določenim zahtevam. Bistvo sistema kakovosti, oblikovanega po mednarodnih standardih 

serije ISO 9000, je tudi v primerljivosti in možnosti potrjevanja. Prav zato zgrajen sistem 

po ISO standardih zagotavlja evropsko in svetovno primerljivost. V standardih so zbrane 

zahteve, ki so mednarodno preizkušene in priznane ter celostno pokrijejo dejavnosti v 

podjetju. Kako jih izpolniti, pa je naloga podjetja.  

 

Ena od notranjih koristi , ki jih prinaša potrdilo kakovosti oziroma razlogov za uvedbo 

standarda kakovosti, je lahko preglednejše poslovanje podjetja, ki se zagotavlja ob 

usmerjanju podjetja na ustrezno vzdrževanje in nenehno merjenje, nadziranje ter 

analiziranje izboljševanja ključnih procesov v podjetju, na podlagi katerih se izvaja ukrepe, 

ki so potrebni za doseganje načrtovanih rezultatov in nenehnega izboljševanja procesov. Z 

usmeritvijo podjetja v nenehno izboljševanje so procesi in delovanje podjetja podvrženi 

stalnim izboljšavam. Tako se zagotavlja tudi notranji nadzor, kar omogoča izboljšanje 

produktivnosti ter izboljšanje poslovanja podjetja. Sistem ravnanja kakovosti po ISO 9000 

s tem omogoča boljše določanje in pregled procesov, ki se izvajajo v podjetju, omogoča 

njihov kakovostnejši nadzor, odkrivanje šibkih točk in možnosti za izboljševanje in 

zmanjševanje stroškov, ki izhajajo iz izvajanja napačno zastavljenega ali neoptimalnega 

ravnanja procesov. 
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Uvedba sistema kakovosti na podlagi standarda ISO 9000 lahko prispeva k preglednemu in 

urejenemu izvajanju različnih dejavnosti, tudi določanju metod za preprečevanje napak, 

zmanjševanje neskladnosti in zmanjševanju dela ter stroškov zaradi napak. Izboljša se 

lahko tudi delovanje obstoječega sistema kakovosti. Izboljša se lahko kakovosti izdelkov in 

storitev, saj se poveča verjetnost, da bo storitev dobro opravljena. Stalno izpopolnjevanje 

in izboljševanje kakovosti poslovanja je zagotovljeno z notranjimi in zunanjimi presojami, 

z ukrepi za odpravljanje vzrokov ugotovljenih oziroma možnih neskladnosti ali 

nezaželenih stanj. Standard zahteva tudi dokumentiranje, zato se s pridobitvijo potrdila 

kakovosti potrdi tudi, da ima podjetje urejeno dokumentacijo.  

 

Potrdilo kakovosti ne pomeni, da so izdelki ali storitve kakovostni, ampak, da so procesi v 

podjetju nadzirani in upravljani po standardiziranem sistemu kakovosti. To pomeni, da so 

izdelki/storitve razvite, izdelane, opravljane in nadzirane po takih postopkih, da bo 

odjemalec prejel ustrezen izdelek ali opravljeno storitev. S pridobitvijo potrdila ISO 

9001:2000 se torej dokaže, da so procesi med seboj povezani, kar omogoča izpolnitev vseh 

z naročnikom dogovorjenih lastnosti izdelka oziroma načina sodelovanja.  

 

Že sam projekt uvajanja sistema ravnanja kakovosti lahko ob tem ponuja podjetju številne 

priložnosti za izboljševanje dejavnikov uspešnosti, kot so oblikovanje in izvajaje politike 

in strategij, saj določitev in učinkovito ravnanje procesov podjetja vodi k bolj 

predvidljivim rezultatom in učinkovitejši porabi virov, določanju nalog in ciljev, saj 

poznavanje in razumevanje sposobnosti procesov omogoča postavljanje izzivalnih nalog in 

ciljev (Novak, 2001, str. 31). Poleg tega lahko učinkovito ravnanje procesov omogoča 

racionalnejše organiziranje, in s tem krajši čas izvedbe, nižje stroške, preprečevanje napak, 

obvladovanje odstopanj in doseganje zastavljenih ciljev ter razvoj zaposlenih. Omogoča 

lahko povezanost procesov zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja ter razvoja 

zaposlenih z bodočimi potrebami podjetja.   

 

Za samo potrdilo kakovosti lahko rečemo, da je dokument, ki daje kupcu zaupanje do 

podjetja. Potrdilo kakovosti po standardih ISO serije 9000 se v mednarodnem poslovanju 

priznava kot kakovost podjetja, z vidika ugleda in položaja na trgu. Kljub temu, da 

postavljajo standardi ISO minimalne zahteve glede poslovanja, ki bi morale biti v vsakem 

podjetju že od nekdaj izpeljane, večina podjetij šele pod pritiskom potrjevanja kakovosti 

uredi poteke in dejavnost. Tako lahko omogoča priprava potrjevanja celotnemu osebju in 

ravnateljstvu podjetja celovit kritičen pregled stanja v organiziranosti poslovanja. Standard 

ISO 9000 prinese v podjetje sistemsko mišljenje in spoznanje, da je vse, kar naredimo, 

pomembno za kakovost (Vujošević, 2000, str. 7). 

 

Ker standard ne vključuje ekonomskih meril uspešnosti, se vrednost potrdila kakovosti 
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odraža v tem, koliko truda in znanja je vloženega v njegovo pridobitev. Samo potrdilo 

kakovosti še ne zagotavlja kakovostnih proizvodov, predstavlja začetek poti do boljše 

kakovosti, saj je za uresničitev pravega izboljšanja potreben določen čas, kajti to zahteva 

spremembo miselnosti in kulture v podjetju, vsekakor pa mora postati del načina življenja 

(Vujošević, 2000, str. 12). Pridobitev potrdila kakovosti ISO seveda še ne pomen konec 

prizadevanj za kakovosti, ampak le začetek poti proti celovitemu obvladovanju kakovosti. 

Podjetju niti potrdilo kakovosti niti vsa dokumentacija, izdelana ob uvedbi sistema 

ravnanja kakovosti, ne moreta zagotoviti, da bo podjetje imelo delo (nove tržne 

priložnosti), da bo uspešno in učinkovito poslovalo. Sistem predvsem zagotavlja 

tehnološke pogoje za kakovosten proizvod oziroma pogoje, da delamo stvari prav, da 

preprečimo napake, in da smo učinkoviti, ne vsebuje pa zahtev po poslovni uspešnosti. 

Samoumevno je, da želi biti vsako podjetje na trgu poslovno uspešno, trg pa mu nenehno 

sporoča povratne informacije. Merilo za uspešnost je že samo dejstvo, da podjetje obstaja 

in se razvija. Prizadevanje za kakovost je v vsakem primeru naloga vsakega zaposlenega, 

predvsem pa ravnateljstva podjetja.  

 

Zaključimo lahko, da standardi niso odgovor na vsa vprašanja, ki jih zastavlja sodobno 

poslovanje. Potrjevanje sistemov ravnanja kakovosti z vidika poslovanja podjetja ima več 

pomenov: gre za ureditev poslovanja podjetja; za dokumentiranje procesov, po katerih naj 

se odvija urejeno poslovanje; procese se evidentira, zapiše; zaposleni vedo, kako se 

obnašati; evidence so nastavljene; stroški zabeleženi. Izboljšanje opravljanja dejavnosti 

podjetja z ureditvijo notranjega poslovanja in ugotavljanjem ter zmanjševanjem 

nepotrebnih notranjih stroškov, povečevati produktivnosti ter prilagodljivosti celotnega 

podjetja zahtevam naročnikom, so elementi tekmovalne sposobnosti podjetja. Pridobitev 

prednosti pred drugimi podjetji pa je namen uvajanja sistema kakovosti.  

 

4.1.2 Zakaj pridobiti potrdilo kakovosti v podjetju  Oraclu Softwaru 

 

V podjetju Oraclu Softwaru, ki je last svetovne korporacije Oracle in ima njeno podporo, 

so prisotni pomisleki o uvajanju standardov iz serije ISO 9000, saj še ni začutilo potrebe po 

potrjevanju kakovosti. V podjetju se predvsem postavlja vprašanje glede smiselnosti 

uvedbe standarda in glede stroškov, ki nastanejo ob vpeljavi sistema kakovosti po zahtevah 

standarda ISO 9001:2000. Poslovanje celotne korporacije Oracle je usmerjeno k 

procesnemu pristopu v sistemu ravnanja kakovosti in nekateri elementi ter dokumentacija 

kakovosti so že poenoteni, saj lahko tako velika korporacija kot je Oracle in njene 

podružnice v boju s svojimi podjetji tekmeci obstanejo na trgu le z urejenim sistemom 

poslovanja. Sistem kakovosti v proučevani podružnici ni potrjen s potrdilom kakovosti. 
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Prav zato draga vpeljava, pridobitev in nato vzdrževanje ustreznega standarda predstavljajo 

ključni problem. 

 

Vendar lahko rečemo, da to ni zadosten razlog za nevpeljevanje sistema kakovosti v 

podjetje, saj so druge podružnice svetovne korporacije že uspešno vpeljale sistem 

kakovosti v svoja poslovanja. Glavni ravnatelj podjetja Oracle Software se mora na podlagi 

lastne presoje odločiti za uvedbo sistema kakovosti na osnovi standarda ISO 9000. 

Odločitev pa mora izhajati zaradi tega, da je to za podjetje potrebno in koristno, nikakor pa 

ne iz tega, ker imajo to že druge podružnice. Ker pa so razmere in prisotnost elementov 

kakovosti v posameznih podružnicah različne, prav tako ni mogoče iskati skupnih rešitev. 

Vzorčnega modela tako ni mogoče določiti in dokumentacije, ki jo zahtevajo standardi ni 

možno kar prepisovati. Analiza stanja mora biti izhodišče. Poleg tega je potrebno stremeti 

k ohranjanju vsega, kar se je pokazalo kot dobro, in dodati tisto, kar je potrebno. 

Dokumentacija sistema kakovosti mora biti napisana in prilagojena posamezni podružnici 

korporacije Oracle, sicer je neuporaben kos papirja.  

 

V podjetju Oracle Software so pri opravljanju raznih dejavnosti že uveljavljali mnoge 

elemente kakovosti. Sama pridobitev potrdila kakovosti bi tako pomenila odpravo 

razkoraka med zahtevami standarda in prakso. Obstaja več razlogov, ki pripeljejo do 

spoznanja, da je uvedba standardov kakovosti nujna. Glavni razlog je predvsem 

obravnavanje in spremljanje podjetij tekmecev na trgu. Na domačem trgu je v dejavnosti 

podjetja Oracla Softwara vedno več podjetij, ki imajo pridobljena potrdila kakovosti za 

uspešno vpeljan sistem kakovost, in so si tako s pridobitvijo potrdila kakovosti ustvarila 

močan položaj na trgu. Močan položaj drugih podjetij na trgu pa slabi položaj podjetja 

Oracla Softwara. Ker je vedno več kupcev, ki zahtevajo vpeljan sistem kakovosti, se mora 

Oracle Software odzvati na zahteve kupcev. Samo tako bo lahko podjetje ohranilo ali še 

povečalo svoj tržni delež, saj bo lahko vpeljan sistem kakovosti omogočal ohraniti položaj 

pred drugimi na trgu in zadovoljiti zahteve kupcev. Zaradi zahtev trga je potrjevanje 

kakovosti dejavnosti podjetja Oracla Softwara potrebno, saj tudi javni razpis lahko 

zahtevajo ustrezno potrdilo kakovosti. Brez potrdila kakovosti je podjetje Oracle Software 

lahko izločeno kot ponudnik in izgubi prednost pred drugimi podjetji tekmeci.  

 

Prav tako Oracle Software na področju ene od dejavnosti podjetja že uresničuje zahteve 

sistema ravnanja kakovosti, ki so skladne z zahtevami slovenskega standarda ISO 

9001:2000, Sistem vodenja kakovosti - Zahteve. To je dejavnost nudenja storitev tehnične 

podpore. Ker z izpolnjevanjem zahtev standarda ISO 9001:2000 oddelek, v katerem se 

dejavnost izvaja, dokazuje svojo sposobnost nudenja kakovostnih storitev, ki izpolnjujejo 

zahteve odjemalcev in zahtev ustrezne zakonodaje ter poskušajo s procesi stalnega 

izboljševanja in zagotavljanja skladnosti z zahtevami odjemalcev še izboljševati 
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zadovoljstvo svojih odjemalcev, je ključnega pomena za vse dejavnosti podjetja, da 

poslujejo z enako usmeritvijo. Za vse dejavnosti podjetja je pomembno, da so osredotočene 

k odjemalcem.  

 

Naj poudarimo, da je izboljšanje sistema kakovosti trajen proces, pridobitev potrdila 

kakovosti pa bo v podjetju Oraclu Softwaru predstavljala samo uskladitev vpeljanega 

sistema kakovosti z zahtevami standarda. Sama pridobitev potrdila kakovosti ne more in ne 

bi smela biti končni cilj, temveč bi predstavljala orodje za dolgoročni dvig kakovosti 

proizvodov proučevanega podjetja.  

 

4.1.3 Postopek potrjevanja kakovosti v podjetju Oraclu Softwaru 

 

Pomen potrditve kakovosti je v povečanju zaupanja med strankama, ki predstavlja 

temeljno načelo poslovnega sodelovanja. V ta namen so v tem poglavju najprej opredeljeni 

pojmi, kot so akreditiranje, potrjevanje kakovosti, predstavljen je tudi postopek potrjevanja 

kakovosti. Sledi podrobno predstavljen postopek za potrjevanje sistema kakovosti. 

 

Pod pojmom akreditacija  si vsi lahko predstavljamo nekaj drugega. Pavlinova označi 

akreditacijo kot »uradno potrditev usposobljenosti za opravljanje kake dejavnosti« (2004, 

str. 2). V SLS EN 45003:1992 pa je pojem označen kot »postopek, v katerem 

organizacijska enota ali organizacija dobi uradno priznanje, da je usposobljena za izvajanje 

določenih procesov«. Ti procesi pa so lahko: procesi potrjevanja kakovosti, ki jih izvaja 

organ za potrjevanje kakovosti, preizkusi, ki se opravljajo v laboratorijih ter presoje 

sistemov kakovosti, ki jih opravljajo usposobljeni presojevalci, in podobno. Z dvema 

besedama akreditacija pomeni zaupanje v usposobljenost, kar je tudi slogan evropskega 

združenja za akreditacijo. Akreditacijski postopek izvede akreditacijski organ, ki deluje v 

skladu z mednarodnimi standardi in zakonodajo vsake države. V Republiki Sloveniji izvaja 

akreditiranje Nacionalna akreditacijska služba, ki deluje v okviru Urada za standardizacijo 

in meroslovje na Ministrstvu za znanost in tehnologijo (Fajfar, Wohinz, 2002, str. 2). 

 

»Potrjevanje kakovosti je dejanje, ki ga izvaja tretja stranka, s katerim se dokazuje, da je 

zagotovljeno primerno zaupanje, da natančno določen izdelek, proces ali storitev ustreza 

določenemu standardu ali drugemu normativnemu dokumentu« (SLS EN 45011:1992). 

Potrjevanje kakovosti ustreznosti izvaja organ za potrjevanje kakovosti, ki opravlja 

postopke potrjevanja kakovosti in je pooblaščen za določeno področje v skladu z 

zahtevami standardov, vodil in zakonodaje. Dokazilo o usklajenosti z izbranim 

standardom, potrdilo lastnega dela in obvezo za vzdrževanje sistema predstavljajo potrdilo 
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kakovosti.  

 

V Sloveniji so registrirane naslednje akreditirane institucije , ki lahko izvajajo presojo 

potrjevanja kakovosti: BVQI - Bureau Veritas Quality International, SIQ - Slovenski 

institut za kakovost in meroslovje ter TÜV BAYERN SAVA d.o.o.. Te institucije skrbijo 

za sprotno izobraževanje svojih zaposlenih, kot tudi za izobraževanje notranjih 

presojevalcev v podjetjih.  

 

Ena najuspešnejših organizacij za potrjevanje kakovosti v Sloveniji je Slovenski institut za 

kakovost in meroslovje, s skrajšanim imenom SIQ. SIQ izvaja potrjevanje kakovosti 

proizvodov kot 'tretja stranka', to je institucija, ki je neodvisna od proizvajalcev in 

dobaviteljev na eni ter od kupcev in uporabnikov na drugi strani. Neodvisnost je 

zagotovljena z ustanovitvenim statusom - SIQ je registriran kot zavod in je neprofitna 

ustanova - ter s primerno organizacijo upravljanja in ravnanja dejavnosti potrjevanja 

kakovosti. Dejavnost potrjevanja kakovosti je pod nadzorom Upravnega odbora 

potrjevanja kakovosti, ki zastopa interese javnih, gospodarskih in industrijskih združenj ter 

interese odjemalcev storitev instituta. 

 

V našem primeru je Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) izbran za organ 

potrjevanja kakovosti. Ob sprejetju odločitve podjetja, da prične s postopkom uvajanja 

sistema ravnanja kakovosti po zahtevah mednarodno priznanega standarda ISO 9001:2000, 

bi bilo potrebno pri SIQ pridobiti postopek potrjevanja kakovosti. SIQ ima izdelan 

Certifikacijski pravilnik za certificiranje sistemov vodenja, v katerem je opisan celoten 

postopek potrjevanja kakovosti. Na sliki 5 (na str. 44) je shematsko prikazan diagram 

poteka potrjevalnega postopka ter preostale dejavnosti, ki jih bo potrebno izvesti, če bi se 

ravnateljstvo odločilo, da uspešno zaključi celotni projekt uvajanja sistema ravnanja 

kakovosti v podjetje Oracle Software in pridobi potrdilo kakovosti. Postopek potrjevanja 

kakovosti obsega naslednje dejavnosti: 

 

Informativni razgovor (dogovor s potrjevalno hišo) organizira SIQ. Na razgovoru se 

pridobijo osnovna navodila, naloge, zahteve, smernice, ki služijo v pomoč na začetku poti 

ter kot vodilo v procesu uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetju. Hkrati se pridobijo 

tudi brezplačne informacije, kako voditi postopke za pridobitev potrdila kakovosti. 

Priporočljivo je, da se informativnega razgovora udeležita glavni ravnatelj podjetja in 

ravnatelj projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti. V podjetju Oraclu Softwaru je bil 

informativni razgovor že opravljen. Namenjen je bil seznanitvi s postopkom potrjevanja 

kakovosti in s predvidenimi stroški potrjevanja sistema ravnanja kakovosti. Opravljen 

informativni razgovor je bil osnova za pripravo ocene stroškov projekta, saj je na podlagi 

izpolnjenega vprašalnika SIQ spoznal velikost in obseg poslovanja podjetja in izdelal 
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ponudbo za potrditev sistema ravnanja kakovosti. Tako je bil ta razgovor le uvoden, 

osnoven, neobvezujoč in informativen. S sprejetjem pogojev ponudbe in z izpolnitvijo 

vloge bi podjetje uradno pristopilo k postopku uvajanja sistema ravnanja kakovosti po 

zahtevah standarda ISO 9001:2000 in potrjevanju tega pri organu za potrjevanje kakovosti 

SIQ. Še prej se predlaga organiziranje pripravljalnega razgovora, kjer bi se vodja presoje z 

glavnim ravnateljem in ravnateljem projekta natančneje seznanil še z načinom poslovanja 

podjetja Oracla Softwara. Na podlagi razgovora se bo pripravil urnik za potrjevalno 

presojo. 

 

S pisno vlogo bo glavni ravnatelj podjetja Oracla Softwara naročil potrjevanje kakovosti, 

ko se bo za to odločil skupaj z ostalimi poslovno-funkcijskimi ravnatelji. V vlogi bo tako 

ravnateljstvo Oracla Softwara potrdilo, da je seznanjeno s postopkom in pogoji pridobitve 

potrdila kakovosti, hkrati pa bi se lahko s SIQ sklenil tudi pisni dogovor o drugih možnih 

potrebnih dejavnostih povezanih z uvajanjem sistema kakovosti v podjetje Oracle 

Software. S podpisom dogovora se bo dokazala zavezanost k razvijanju sistema ravnanja 

kakovosti ter, da je proučevano podjetje v postopku pridobitve potrdila kakovosti. V tej 

točki lahko podjetje odstopi od potrjevalnega postopka, pri čemer pa bi moralo podjetje 

kriti možne nastale stroške (na primer načrtovano in/ali že začeto delo). Z uradnim 

pristopom k procesu potrjevanja kakovosti bo podjetje s strani SIQ prejel tudi vprašalnik za 

samopresojo. Vprašalnik bo izpolnilo podjetje, ko se bo proces uvajanja sistema ravnanja 

kakovosti zaključil. Istočasno z izpolnjenim vprašalnikom se bo na potrjevalni organ 

kakovosti v presojo poslala tudi celotna dokumentacija.  

 

Oracle Software bo poslal poslovnik kakovosti v SIQ, ki bo ocenil ustreznost sistema 

ravnanja kakovosti, kot je opisan v poslovniku, zahtevam izbranega standarda in bo o tem 

izdal pisno poročilo. SIQ bo lahko zahteval podrobnejše dokumente, v kolikor bi bil opis 

poslovnika preskop. Prvi korak k potrjevalnem postopku tako predstavlja presoja 
dokumentacije oziroma pregled poslovnika, v katerem bo Oracle Software opisal svoj 

sistem kakovosti. Namen tega koraka v potrjevalnem postopku je, da se poveča 

učinkovitost presoje v podjetju, hkrati pa omogoča, da se pri presoji dobi odgovor na 

vprašanje: »Kako se poslovnik izvaja v praksi?«. 

 

Podjetje Oracle Software bi lahko samo izvedlo predpresojo (ni obvezna) z 

usposobljenimi notranjimi presojevalci ali pa si bi za to najelo usposobljene zunanje 

svetovalce ali akreditirano institucijo. Predpresoja sistema ravnanja kakovosti ni obvezna, 

je pa je zelo uporabna in pogosto potrebna, saj pokaže šibke točke, ki jih mora podjetje 

odpraviti, da bi bilo čim bolje pripravljeno na potrjevalno presojo. Izvajanje predpresoje ob 

strokovnem usmerjanju in pomoči zunanjega svetovalca bi bilo pri izvajanju celotnega 

projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje nepotrebno. V nasprotnem primeru 
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bi lahko predpresojo v podjetju Oracle Software izvajal gospod Marjan Pivka, kjer bi se 

obseg predpresoje določil v pogovoru z Oraclom Softwarom in ne bi smel biti večji od 

obsega, ki bi bil predvidoma potreben za potrjevalno presojo. Tako bi bil obseg 

predpresoje predmet pogovora, saj obstaja možnost prilagoditve obsega željam in potrebam 

posameznega podjetja. Izvesti se sme največ dve predpresoji iste dejavnosti. Druga 

predpresoja pa se sme izvesti šele po preteku šestih mesecev. Prekvalifikacija predpresoje v 

potrjevalno presojo ni možna.  

 

Končni korak v potrjevalnem postopku bo predstavljala potrjevalna presoja. Potrjevalna 

presoja bo pokazala, ali bo Oracle Software izpolnjeval zahteve izbranega standarda. Pri 

presoji gre za pregleden, urejen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov 

presoje in njihovega objektivnega vrednotenja z namenom, da se določi obseg, v katerem 

so izpolnjena dogovorjena merila. Cilj presoje je, da se ugotovi vzpostavljenost sistema 

kakovosti, ugotavljanje izvajanja, ocenjevanje učinkovitosti ter priložnost za izboljšave v 

poslovanju. SIQ bo ocenil ali sta dokumentacija in izvajanje opisnih postopkov v skladu z 

zahtevami izbranega standarda. Takoj po opravljeni presoji bodo presojevalci ustno 

seznanili glavnega ravnatelja podjetja Oracla Softwara ter ravnatelja projekta uvajanja 

sistema ravnanja kakovosti o ugotovitvah presoje in o pisnem poročilu, ki ga nameravajo 

predati vodji področja ocenjevanja sistemov ravnanja kakovosti v pregled in odobritev. Na 

podlagi priporočila vodje področja ocenjevanja sistemov kakovosti bo Komisija za 

potrjevanje sistemov ravnanja sklepala o podelitvi potrdila kakovosti. Možne neskladnosti 

bi lahko pomenile, da poslovnik ni v skladu z zahtevami standarda, da se postopki ne 

izvajajo v skladu z zahtevami, ali da postopki niso učinkoviti. Neizpolnjevanje zahtev 

standarda kakovosti, zahtev opredeljenih v pogodbah, zahtev dokumentov sistema ali 

zakonodaje se prav tako razumejo kot neskladnosti. Pred podelitvijo potrdila bo moralo 

podjetje Oracle Software odpraviti vse možne nasladnosti, vendar najkasneje v šestih 

mesecih po presoji kakovosti. Potrjevalno presojo bi bilo potrebno izvesti v celoti, če bi se 

to obdobje prekoračilo.  

 

Dodatna presoja se bo izvedla, če se bodo pri presojevalni ali redni presoji ugotovile 

neskladnosti z izbranim standardom, v primeru spremembe predmeta potrjevanja kakovosti 

ali sprememb izbranega standarda, ali če pride pri imetniku potrdila kakovosti do bistvenih 

sprememb, zaradi katerih je presoja nujno potrebna. Dodatna presoja se v podjetju Oraclu 

Softwaru ne pričakuje.  

 

Uspešno opravljeni potrjevalni presoji bo sledila izdaja (podelitev) potrdila kakovosti. 
Podjetju Oracle Software se bo predala naročena količina potrdil na osnovi sklepa 

Komisije za potrjevanje sistemov ravnanja, da rezultati presoje potrjujejo skladnost z 

vsemi zahtevami izbranega standarda in potrjevalnega pravilnika za sisteme ravnanja 
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kakovosti. S tem se bo podjetje uvrstilo v seznam imetnikov SIQ potrdil kakovosti, 

pridobilo pa bo tudi pravico do uporabe SIQ znaka. Ob tem, pravici do uporabe potrdila 

kakovosti in SIQ znaka, bo Oracle Software letno plačeval tudi pristojbino – prvič pred 

podelitvijo potrdila kakovosti, nato pa pred iztekom vsakega naslednjega leta veljavnosti 

potrdila kakovosti. Potrdilo kakovosti bo bilo veljavno, dokler bo podjetje še izpolnjevalo 

zahteve standarda. Pravice in obveznosti imetnika potrdila kakovosti so podrobneje 

predstavljene v naslednjem poglavju. 
 
Sledile bodo redne obnovitvene (občasne) presoje, s katerim se bo ugotavljalo, ali 

podjetje še izpolnjuje zahteve standarda. Gre za vzdrževanje potrdila kakovosti. Z rednimi 

letnimi presojami, ki se bodo izvajale v dvanajst mesečnih presledkih, se bo preverjalo, ali 

sistem ravnanja kakovosti še ustreza zahtevam standarda in se primerno izboljšuje, v 

obsegu, ki ga določi vodja presojevalne skupine. Redne presoje so po obsegu krajše od 

potrjevalne presoje in z njimi se praviloma ne presoja poslovanja celotnega podjetja. 

Njihova pogostost in globina sta odvisni od zahtev potrjevalnega organa. Sami programi 

rednih presoj so določeni tako, da se najmanj v obdobju treh let preveri celoten sistem 

ravnanja kakovosti. Z rednimi presojami se tako preveri, če imetnik potrdila kakovosti 

izpolnjuje zahteve izbranega standarda. Možne neskladnosti mora imetnik tega potrdila 

odpraviti v treh mesecih po presoji. SIQ izda pisno poročilo o vsaki opravljeni presoji.  
 
Na sliki 5 (na str. 44) je prikazan podrobnejši diagram poteka potrjevalnega postopka iz 

Certifikacijskega pravilnika za certificiranje sistemov vodenja, ter preostale dejavnosti, 

potrebne za uspešno končanje projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti. Iz predstavitve 

postopka potrjevanja kakovosti lahko povzamemo, da postopek potrjevanja kakovosti v 

grobem sestavljajo trije temeljni postopki: 
 

1. Najprej se izvede presoja sistema kakovosti. Rezultat te presoje je poročilo 

pooblaščenega presojevalca o izvedeni presoji. 
 
2. Sledi izdaja potrdila ustreznosti. Potrdilo ustreznosti je dokument, izdan v skladu 

s pravili sistema potrjevanja, ki jamči, da je zagotovljeno primerno zaupanje, da 

natančno določen izdelek, proces ali storitev ustreza določenemu standardu ali 

drugemu normativnemu dokumentu. Organ za potrjevanje kakovosti izda potrdilo 

ustreznosti, če iz poročila o presoji, preizkusu ali nadzoru nedvoumno izhaja, da 

obravnavani proces, izdelek, storitev ali oseba ustreza zahtevam standarda ali 

drugega normativnega dokumenta. Organ za potrjevanje kakovosti lahko izda tudi 

znak ustreznosti, s katerim dobavitelj označi preizkušene proizvode. Če drugi 

predpisi ali akti ne določajo drugače, obliko potrdila ustreznosti in znak ustreznosti 

predpiše organ za potrjevanje kakovosti. 
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3. Sledi redni nadzor preizkušenih ali presojanih procesov, izdelkov, storitev ali 

zaposlenih. Kot rezultat nadzorne presoje ali ponovnega preizkusa je poročilo o 

nadzorni presoji ali ponovnem preizkusu proizvoda. 

 

SLIKA 5: Diagram poteka potrjevalnega postopka  

           

Izpolni vprašalnik o podjetju

SIQSTRANKA -
ORACLE SOFTWARE

P ošlje p isno ponudbo

Izpolni vlogo

Pošlje vprašalnik za samopresojo

Preda dokumentacijo v presojo
(poslovnik kakovosti, opisi sistema,

dokumenti nižjih nivojev)

Presoja dokumentacije
Pisno poročilo

Odgovor na ugotovitve poročila

Priprava presoje
(program in obseg prosojanja)

Predpresoja

Pisno poročilo
Ukrepi za odpravo vzroka ugotovljene
neskladnost i ali drugega nezaželenega

stanja
Presojevalna presoja

Pisno poročilo

Ukrepi za odpravo vzroka ugotovljene
neskladnost i ali drugega nezaželenega

stanja (v primeru pri presojevalni presoji
ugotovljenih  nesladnost i)

Dodatna presoja
(v primeru pri presojevalni presoji

ugotovljenih neskladnosti)
Pisno poročilo

Odločitev o podelitvi potrdila kakovosti

Redne / obnovitvene presoje
    

Vir: Certifikacijski pravilnik za certificiranje sistemov kakovosti vodenja, izdaja 11, 2004, 

str. 17. 
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Naj ob predstavitvi potrjevalnega postopka poudarimo, da se Slovenski institut za kakovost 

in meroslovje (SIQ) zavezuje vse informacije in podatke o podjetju obravnavati kot 

zaupne, in jih uporabljati izključno za izvedbo potrjevalnega postopka. Informacije o 

potrjevalnem postopku in z njimi povezanimi dejavnostmi so torej poslovna tajna podjetja 

in SIQ-ja, z izjemo podelitve ali razveljavitve potrdila kakovosti ter poročila Upravnemu 

odboru potrjevanja kakovosti v primeru kakršnihkoli dvomov v zvezi s potrjevanjem. 

 

4.1.4 Pravice in obveznosti imetnika potrdila kakovosti  

 

Ko bo Oracle Software uspešno opravil prehod na sistem ravnanja kakovosti po zahtevah 

standarda ISO 9001:2000, se bo lahko odločil tudi za potrditev sistema kakovosti. Namen 

je ugotoviti, ali vpeljani sistem ravnanja kakovosti izpolnjuje zahteve mednarodno 

priznanega standarda ISO 9001:2000, ter ali so tako izpolnjene osnovne zahteve za 

nadaljnji razvoj sistema ravnanja kakovosti v podjetju. S potrdilom kakovosti se bo 

potrdilo, ali ima podjetje vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem ravnanja kakovosti, ki 

izpolnjuje zahteve ustreznega standarda.  

 

S pridobitvijo potrdila kakovosti bo Oracle Software pridobil določene pravice in 

obveznosti. Ko bo potrdilo kakovosti pridobljeno, se bo lahko podjetje pričelo sklicevati 

nanj in ga uporabljati v trženju. Znak potrdila se bo lahko oglaševal na dopisih, v 

ponudbah, v informativnih gradivih, v splošnih dokumentih podjetja in v oglaševalnih 

medijih. Tako pravice, ki izhajajo iz potrdila kakovosti, pomenijo predvsem trženje in 

oglaševanje izdelkov in storitev, ki imajo potrjeno ustrezno kakovost, navajanje potrdila 

kakovosti v vseh dokumentih podjetja, vendar z omejitvami, ki jih predpiše organ za 

potrjevanje kakovosti (Pivka, 1996, str. 15). 

 

Sklicevanje na potrdilo kakovosti je dovoljeno v primerih: 

• navedbe imena podjetja (dela podjetja), ki ima potrjeno kakovost, 

• navedbe registrske številke potrdila kakovosti,  

• navedbe ustreznega standarda za sistem ravnanja kakovosti, 

• navedbe predmeta potrjevanja kakovosti oziroma področja veljavnosti potrdila 

kakovosti, 

• veljavnosti potrdila kakovosti.  

 

Pridobljeno potrdilo kakovosti in znak ustreznosti kakovosti imata časovno omejeno 

veljavo, veljavnost pa predpiše organ za potrjevanje kakovosti. Potrdilo bo veljavno le, 

dokler bo podjetje izpolnjevalo zahteve standarda in potrjevalnega pravilnika za sisteme 
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ravnanja kakovosti. S pridobitvijo potrdila kakovosti se bo podjetje Oracle Software 

obvezalo, da bo odkrito obveščalo Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) o 

vseh zadevah, ki bi bile lahko pomembne za presojo. Slednjo bo olajšalo z ustreznimi 

organizacijskimi koraki ter pri tem poskrbelo, da bo odgovorno osebje prisotno v prostorih 

podjetja, da bo lahko med presojo posredovalo potrebne podatke, da bo pripravljena 

potrebna dokumentacija in podobno. V primeru potrjevanja ustreznosti sistemov kakovosti 

mora podjetje, ki ima potrdilo ustreznosti po standardu ISO, to potrdilo stalno dokazovati 

preko nadzornih pregledov – rednih presoj.  

 

 

4.2 ORGANIZACIJA UVAJANJA SISTEMA RAVNANJA KAKOVOSTI  

 

Na podlagi proučevanja zahtev standarda kakovosti je v tem poglavju predstavljen način 

uvajanja sistema ravnanja kakovosti, ki je skladen s standardom ISO 9000. Kot način 

uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software je predlagan projektni 

pristop, saj gre pri uvajanju sistema ravnanja kakovosti za procese, ki imajo značilnosti 

projekta, in ki se organizirajo za izvedbo določene naloge. Gre za enkratno dejavnost, ki 

poleg tega vključuje tudi vse dejavnosti ter vse zaposlene v podjetju, zato je predlagano, da 

se proces uvajanja organizacijsko loči od delujočih procesov v podjetju ter obenem ohrani 

visoko stopnjo usklajenosti med dejavnostmi. Pri povezovanju procesa uvajanja sistema 

ravnanja kakovosti po zahtevah standarda je tako potrebno upoštevati tudi organizacijsko 

strukturo podjetja, saj mora biti povezanost tega procesa s celotnim poslovanjem podjetja 

kar se da učinkovita. Projekt bi bilo potrebno organizirati tako, da izvajanje le-tega 

bistveno ne bi motilo rednega delovnega procesa, hkrati pa bi moral potekati v skladu s 

časovnim načrtom in načrtovano kakovostjo izvedbe, potrebnim številom zaposlenih in 

predvidenimi stroški. Ker se mora odvijati celoten projekt neodvisno od obstoječe 

organizacijske strukture, je oblikovanje projektne organizacijske strukture in imenovanje 

ravnatelja projekta uvajanja kakovosti skupaj s člani projekta, ključnega pomena za 

uspešen zaključek projekta. Neodvisno delovanje uvajanja sistema ravnanja kakovosti v 

podjetje je predpogoj za končanje projekta v določenem obdobju in v okviru načrtovanih 

stroškov, kjer je potrebno vključiti stroške potrjevalnega organa, najema zunanjega 

svetovalca ter izobraževanja. 

 

Od obstoječe organizacije podjetja, usposobljenosti in razpoložljivosti zaposlenih ter 

časovnega obdobja pa bo odvisna odločitev o tem, kako bo organiziran proces uvajanja 

sistema kakovosti v podjetje Oracle Software. V pripravah na uvedbo sistema ravnanja 

kakovosti bodo morali sodelovati vsi zaposleni v podjetju, in to ob vključevanju vseh 
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strank podjetja (ankete, oblike merjenja zadovoljstva strank). Ravnateljstvo mora biti 

nosilec dejavnosti ob sodelovanju celotne organizacije. 

 

Organizacijska priprava tako zajema:  

1. značilnosti projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software 

s predstavitvijo udeležencev v projektu,  

2. organiziranje projekta in predlagano obliko organizacijske strukture ter 

organizacijske ukrepe, ki so potrebni za izvedbo projekta vzpostavitve sistema 

ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000, 

3. izdelavo terminskega načrta, kjer so predstavljene dejavnosti in časovno obdobje za 

njihovo izvedbo (terminski načrt), 

4. opredelitev stroškov za projekt in predstavitev ocene stroškov, 

5. pomen izobraževanja zaposlenih za razumevanje sistema ravnanja kakovosti.  

 

4.2.1 Značilnosti in udeleženci v projektu uvajanja sistema ravnanja kakovosti  

 

Kljub različni opredelitvi projekta v literaturi in praksi gre za dopolnjujoče se opredelitve, 

v katerih različni avtorji poudarjajo določene vidike projekta. Katerakoli načrtna naloga, ki 

jo je treba izvesti v nekem načrtovalnem obdobju, je lahko pojmovanje projekta. To je 

lahko katerikoli podvig, proces ali izdelava kakršnegakoli izdelka. Po Rozmanu so projekti 

»enkratne dejavnosti, sestavljene iz vrste med seboj prepletajočih se aktivnosti« (1999, str. 

85). V podjetju se poleg vpeljanega proizvodnega procesa ali procesa izvedbe storitve 

pojavljajo potrebe po izvajanju enkratne dejavnosti, sestavljene iz vrste med seboj 

prepletajočih se dejavnosti. Take enkratne dejavnosti imenujemo projekti. »Projekt je 

celota aktivnosti, ki potekajo v logičnem zaporedju, skladno s ciljem, ki ga določi 

naročnik« (Burke, 1993, str. 9).  

 

Iz zgornjih trditev lahko povzamemo, da je za projekt značilna enkratnost njegove izvedbe, 

povezanost dejavnosti v njem ter možna omejenost glede časa, finančnih sredstev, 

zaposlenih in opreme. Projekt je način organizacije izvajanja enkratnih poslov, ki je 

časovno omejen, ima svoj čas začetka in čas konca. Najprej pa je potrebno poznati cilj 

projekta (kaj želimo s projektom doseči), nato pa je potrebno določiti še opravila, ki jih je 

potrebno opraviti, da se zastavljeni cilj doseže. Za izvajanje dejavnosti so potrebni 

zaposleni z ustreznim znanjem, oprema in finančna sredstva. Da bo potek projekta uspešen, 

mora biti vsak del projekta in tudi vse dejavnosti v njem načrtovane, organizirane, 

nadzirane in uravnavane: 
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- potrebno je uskladiti dejavnosti, dogodke, čas trajanja, zaposlene in druge poslovne 

prvine ter finančna sredstva,  

- z vidika celotnega projekta je potrebno načrtovati, organizirati, ravnati ter nadzirati 

projekt oziroma njegove dele, 

- potrebno je razdeliti zadolžitve, odgovornosti in avtoritete. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ker je uvajanje sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 

zahtevnejša projektna naloga, je ne moremo obravnavati enako kot že utečene procese, in 

ker je uporaba projektnega pristopa v podjetjih vse večja ter je vse več razlogov za porast 

projektnega dela v podjetjih, so za namene uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje 

Oracle Software dejavnosti organizirane kot projekt. Projekti se v podjetjih pojavljajo kot 

način organiziranja in izvajanja osnovne dejavnosti ali kot način dela pri uresničevanju 

drugih dejavnosti, potrebnih za razvoj podjetja, uporaba projektnega pristopa pa je tako vse 

večja (Meredith, 2000, str. 12). Naj naštejemo le nekaj prednosti, razlogov, ki kažejo na 

porast projektnega dela v podjetjih in zakaj je uvedba projekta smiselna. Projekti lahko 

omogočajo večjo usmerjenost k rezultatom, boljše usklajevanje med oddelki, večjo 

motiviranost zaposlenih, boljše odnose z uporabniki, boljši nadzor ter preglednejšo 

odgovornost zaposlenih.  

 

Tako je za uvajanje sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 

predlagano oblikovanje začasnega projektnega tima, ki ga bodo sestavljali strokovnjaki iz 

različnih področij. Tim je po Rozmanu opredeljen kot ena od formalnih oblik skupin, ki je 

postavljena namerno, da bi se zagotovilo doseganje ciljev podjetja. Timi so delovne 

skupine, ki jih sestavljajo strokovnjaki različnih profilov. »Formalna združenja članov, kjer 

je med njimi izjemno tesno sodelovanje in poudarek dan doseganju skupnih ciljev tima« 

(Rozman, 1999, str. 62). Natančno bo potrebno določiti, kdo bo odgovoren za dajanje 

nalog, kdo za njihovo izvajanje in kdo za odločanje, in to za vsako področje dela in za 

vsako raven ravnanja. Po Lamprechtu je eno od ključnih vprašanj pri vzpostavitvi sistema 

ravnanja kakovosti po ISO 9000 določitev zadolžitev pri pridobivanju potrdila kakovosti. 

Za določevanje zadolžitev predlaga pripravo matrike obveznosti. Taka matrika bo 

predstavljala pripomoček ravnatelju pri odločanju, kdo bo zadolžen za izvajanje 

posamezne zahteve ISO standarda (Lamprecht, 1992, str. 106). Matrika, ki opredeljuje 

odgovornosti za posamezno zahtevo standarda, je razvidna v prilogi 3. 

 

Pri organiziranju projekta gre za določanje odgovornih oseb za projekt in za njihove 

dejavnosti ter odnose med njimi. Gre predvsem za opredeljevanje odnosov med udeleženci 

v projektu ter izbiro samih udeležencev v projektu uvajanja sistema ravnanja kakovostih po 

zahtevah standarda ISO 9001:2000. Organiziranje projekta se nanaša tudi na določanje 

mesta projekta v podjetju ter vpliva obstoječe kulture na uresničevanje projekta. V 
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nadaljevanju so najprej predstavljeni sodelujoči v projektu. 

 

Naročnik projekta  je glavni ravnatelj podjetja. Opredeli namen projekta in okvirno določi 

cilje projekta, prav tako pa usmerja in nadzira potek projekta, vendar ne v podrobnostih. S 

100-odstotno podporo glavnega ravnatelja podjetja bo tako pomembnemu projektu kot je 

uvajanje sistema ravnanja kakovosti v podjetje dana vsa potrebna pozornost. Prav tako bo z 

aktivnim sodelovanjem dalo ravnateljstvo vedeti vsem sodelujočim v projektu, da gre za 

pomembne in zahtevne spremembe. Ravnateljstvo je zelo pomembno pri uvajanju sistema 

ravnanja kakovosti, saj problem kakovosti ne nastane zaradi zaposlenih v administraciji, 

zaposleni opravljajo svoje delo v skladu z odnosom, ki ga ima ravnateljstvo do dela. 

Podpora ravnateljstva mora biti razvidna iz formalne politike podjetja in mora postati del 

načina ravnanja. 

 
Projektni  tim bi moral imeti tudi svojega ravnatelja, ki bi usmerjal delo tima tako, da bi 

projekt uspešno privedel do konca. Ravnatelj projekta bi vodil izgradnjo projekta ter 

odločal o načinih uresničevanja sprejetih ciljev. Zagotoviti bi moral, da se bi projekt 

izvedel ob sodelovanju zaposlenih, primerno organiziranih, v dogovorjenem času, z 

določenimi viri in z želenim učinkom. Ker projektni ravnatelj neposredno vpliva na uspeh 

projekta, je priporočljivo, da je projektni ravnatelj član ravnateljstva. Zato je za projektnega 

ravnatelja imenovan ravnatelj tehnične podpore. Ker je bil ravnatelj tehnične podpore že 

vključen v potrjevanje ustreznosti kakovosti za dejavnost, ki se izvaja v oddelku katerega 

ravnatelj je, in ima potrebno znanje ter izkušnje, ki mu bodo omogočile lažje 

ravnateljevanje pri izgradnji projekta in uresničevanje sprejetih ciljev, bo lahko projekt 

uspešno in hitro zaključen. Odgovarjal bo za pravočasno izvedbo projekta, ob zahtevani 

kakovosti in ceni projekta bo načrtoval, uveljavljal in nadziral projekt. Predmet njegovega 

načrtovanja in nadzora bo tako projekt uvajanja sistema ravnanja kakovosti po zahtevah 

standarda ISO 9001:2000 v podjetje Oracle Software, predmet njegovega ravnanja pa bo 

projektni tim. 

 
Najbolj pomembno vlogo poleg ravnatelja projekta ima projektni tim , ki je sestavljen iz 

neposrednih izvajalcev dejavnosti. Slednji lahko sodelujejo v načrtovanju in nadziranju 

dejavnosti, ki jih potem izvajajo, lahko pa tudi v načrtovanju in nadziranju projekta. 

Projektni tim bo sestavljala skupina zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju projekta. 

Rozman opredeljuje skupino kot »združenje dveh ali več ljudi, ki sodelujejo, da bi dosegli 

določen cilj ali zadovoljili določeno potrebo« (1999, str. 62). Pod vodstvom projektnega 

ravnatelja in usmerjanjem poslovno-funkcijskih ravnateljev bo projektni tim izvajal 

projekt. Njegovi člani pa bodo zaposleni v podjetju Oraclu Softwaru. Tako bo projektni tim 

sestavljala skupina zaposlenih, ki ima skupne cilje pri obravnavanju določenih nalog in del. 

Projektni tim za vpeljevanje sistema ravnanja kakovosti v podjetje lahko opredelimo kot 
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tim kakovosti. S pomočjo tima kakovosti se bo vzpostavljal, izvajal in vzdrževal sistem 

ravnanja kakovosti z vsemi procesi nenehnega izboljševanja. Lahko rečemo, da gre za 

obliko skupinskega in sistemskega dela, ki obravnava, usmerja in rešuje določeno 

problematiko kakovosti. 

 
Za uspešen potek potrjevanja kakovosti v podjetju Oraclu Softwaru je ključnega pomena 

tudi pomoč zunanjih strokovnjakov. Narava vpeljave standarda ISO 9001:2000 je takšna, 

da zahteva veliko organizacijskih in tehničnih znanj, ki so lastna zgolj sama sebi in 

zahtevajo celovit pristop. Zato je ta v projekt podjetja Oracle Software potrebno aktivno 

vključiti zunanjega strokovnjaka. Gre za svetovalca, strokovnjaka gospoda Marjana Pivko. 

Gospod Pivka je že bil vključen v sistem ravnanja kakovosti v proučevano podjetje leta 

1997, ko je bilo pridobljeno potrdilo kakovosti za opravljanje dejavnosti tehnične podpore. 

V projektu bo sodeloval kot član projektnega tima in bo v pomoč odločitveni, usmerjevalni 

skupini. Naloga svetovalca bo, da bo svetoval kot strokovnjak za področje ravnanja 

projektov. Ko se bo podjetje odločilo pridobiti potrdilo kakovosti oziroma za ureditev 

poslovanja v skladu s standardom ISO 9001:2000, se bo s svetovalcem dogovorilo za 

uvodni sestanek in seminar za ravnateljstvo ter strokovne zaposlene. Svetovalec bo razložil 

zahteve standarda ter potek projekta in pričakovani učinek oziroma korist, ki jo bo imelo 

podjetje z ureditvijo delovnih procesov (Eherlich Zidar, 2001, str. 11). 

 

V tabeli 1 spodaj so za lažjo predstavo predstavljeni člani projekta uvajanja sistema 

ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software. 

 

TABELA 1: Člani projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje Oracle 
Software 
 

USMERJEVALNA 
SKUPINA ODGOVORNOST 

 
IZVEDBENA SKUPINA 

 
ODGOVORNOST 

Glavni ravnatelj Naročnik projekta    

Ravnatelj tehnične podpore Projektni ravnatelj Zaposleni v oddelku tehnične podpore Projektni tim 

Ravnatelj financ Projektni tim  Zaposleni v oddelku financ Projektni tim 

Ravnatelj prodaje z 

ravnateljem trženja ter 

ravnateljem partnerstva Projektni tim 

 

 

Zaposleni v oddelku prodaje 

 

 

Projektni tim 

Ravnatelj svetovanja  Projektni tim Zaposleni v oddelku svetovanja Projektni tim 

Ravnatelj izobraževanja Projektni tim Zaposleni v oddelku izobraževanja Projektni tim 

      

Marjan Pivka Zunanji strokovnjak   

 

Vir: Pripravljeno za specialistično delo: Uvajanje sistema ravnanja kakovosti v podjetju 

Oracle Software, Spaija, 2005, str. 50. 
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Za projekt, ki običajno izhaja iz celotnega poslovanja, sta običajno odgovorni dve skupini: 

usmerjevalna in izvedbena. 

 

Usmerjevalna skupina sprejema tekoče operativne odločitve, spremlja napredovanje 

projekta, ocenjuje rezultate ter pripravlja predloge odločitev za spremembe vmesnih in 

končnih ciljev projekta in se o njih tudi odloča. Da bi se projekt uvajanja sistema ravnanja 

kakovosti v podjetje Oracle Software uspešno zaključil, bi moralo usmerjevalno skupino 

sestavljati ravnateljstvo podjetja, torej vsi poslovno-funkcijski ravnatelji in glavni ravnatelj 

podjetja. Odgovorni bodo za znanje in usposobljenost sodelavcev, ki bodo sodelovali v 

projektu. Skrbeli bodo za sodelovanje sodelavcev, in da bodo tudi časovno ter vsebinsko 

ustrezno zasedeni. Usmerjali bodo njihove redne zadolžitve in delo na projektu. Prav tako 

bodo usmerjali projekt, sprejemali ključne odločitve in nadzirali delo izvedbene skupine. 

 

Izvedbena skupina je zadolžena za izvajanje projekta, vodi pa jo projektni ravnatelj. 

Izvedbeno skupino za projekt uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje predstavljajo 

zaposleni v poslovno-funkcijskih oddelkih, kjer je stalno mesto članov izvedbene skupine, 

njihovo začasno mesto pa je v projektu. 

 

4.2.2 Organizacija projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti 

 

Pri projektnem pristopu predlagamo uporabo projektne organizacijske strukture, saj se  

projektno ravnateljstvo vse bolj uveljavlja kot orodje ravnateljstva za doseganje razvojnih 

in poslovnih ciljev na vseh ravneh organizacije. Prav tako je projektni pristop k ravnanju in 

reševanju problemov pogosto prednost podjetja pred drugimi podjetji tekmeci, saj lahko z 

njim doseže zastavljene cilje tako, da vse svoje dejavnosti opravi racionalno v smislu 

porabe časa, sposobnosti zaposlenih in ostalih virov. Projektna organiziranost bo morala 

biti oblikovana tako, da se bo projekt izvedel v predvidenem času, z določenimi stroški in v 

skladu z zahtevami naročnika, torej glavnega ravnatelja.  

 

Projektna struktura, organizacijska struktura enega samega projekta, se bo vzpostavila za 

čas trajanja projekta, in se bo opustila, ko bo projekt končan. Za čas trajanja projekta 

uvajanja sistema kakovosti v podjetje Oracle Software predlagamo uporabo projektno-

matrične organizacijske strukture, saj ima taka organizacijska struktura veliko prednosti. 

Pri izvedbi določenih nalog združuje vse potrebne izvajalce z različnih poslovnih-

funkcijskih področij, uveljavlja se tudi sodelovanje različnih strokovnjakov, kar je pri 

uvedbi sistema ravnanja kakovosti zelo pomembno. Prav tako osnovna zgradba projektno-

matrične organizacijske strukture utemeljuje in vzpostavlja interdisciplinarne povezave 
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(Rozman, 1999, str. 88). Tako bodo pri izvedbi določenih nalog združeni vsi potrebni 

izvajalci z različnih poslovno-funkcijskih področij. Projekt bo imel dostop do tehnoloških 

znanj v poslovno-funkcijskih enotah, ki pa bodo na voljo projektu v podjetju. Na sliki 6 

spodaj je prikazana predlagana projektno-matrična organizacijska struktura pri uvajanju 

sistema ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software.  

 

SLIKA 6: Projektno-matri čna organizacijska oblika 
 

G LA V N I R A VN A TE LJ

F IN A N C E P R O D AJ A S V E TO V A N J E  IZ O B R A Ž E V A N J E

U VA J A N J E
S IS TE M A

R A V N A N J A
K A K O V O S TI

 

Vir: Prirejeno po: Analiza in projektiranje organizacije, Rozman, 1999, str. 88.  

 

Uporaba te organizacijske oblike je primerna tudi zato, ker mora projekt uvajanja sistema 

ravnanja kakovosti vključevati znanja zaposlenih iz več poslovno-funkcijskih enot, hkrati 

pa ne zahteva stalne prisotnosti strokovnjakov iz omenjenih enot. Seveda pa izbrana oblika 

projektne organizacijske strukture sama po sebi še ne zadošča za usklajenost delovanja 

zaposlenih. Zaposleni v podjetju bodo potrebovali za izvajanje svojih dejavnosti na 

projektu pravila in smernice, ki določajo pot za dosego cilja. Ta pravila so v obliki norm, 

vrednot, predstav, prepričanj in simbolov ter sestavljajo tako imenovano kulturo 

organizacije. 

 

Predlagana oblika organizacijske strukture se sicer v praksi bolj počasi uveljavlja, 

predvsem zaradi prevelikega razkoraka med teorijo in prakso. Problem pri uporabi te 

organizacijske oblike se bo lahko pokazal kot posledica prepletanja poslovno-funkcijskih 

in projektnih oblik, torej križanje oziroma dvojni sistem ravnanja odgovornosti. Ob delitvi 

razpoložljivosti sredstev znotraj podjetja bi lahko prihajalo do nesoglasij med ravnatelji 

posameznih projektov. Hkrati pa se lahko pojavi večje zanimanje za uspeh projekta kot za 

izboljševanje izkoriščenosti kapacitet na ravni celotnega podjetja. Strokovnjaki poslovno-

funkcijskega področja, ki bodo sodelovali v interdisciplinarni skupini pri uvajanju sistema 

kakovosti, bodo disciplinsko in strokovno podrejeni svojemu poslovno-funkcijskemu 

ravnatelju, strokovno in delovno pa projektnemu ravnatelju, ki bo uvajal sistem kakovosti 

v podjetje. Tako bi lahko avtoriteta, ki jo bosta vzpostavljala ravnatelj poslovno-funkcijske 

enote in ravnatelj projekta, ravno tako vodila do nesoglasij, ki bi delovala negativno na 
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projekt. Seveda se bomo v času projekta poskušali izogniti vsem nevšečnostim in 

podobnim problemom.  

 

Na kratko lahko povzamemo, da ima projektna organizacija tri temeljne značilnosti, ki 

bodo prisotne tudi v podjetju Oraclu Softwaru. Ko se bo glavni ravnatelj proučevanega 

podjetja odločil za uvajanje sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 

9001:2000, se bo v ta namen oblikoval začasen projektni tim. Sestavljali ga bodo 

strokovnjaki iz različnih področij. Projektni tim bo imel svojega ravnatelja. Z večletnimi 

izkušnjami bo tako projektni ravnatelj, ki je ravnatelj tehnične podpore, vodil in usmerjal 

delo tima tako, da bo projekt uspešno privedel do konca. Projektna organizacija bo 

vzpostavljena za čas trajanja projekta, saj je izvajanje projekta predvideno na obdobje 

enega leta. Torej bo imela projektna organizacija omejeno dobo trajanja. Projektna 

organizacijska oblika bo začasna in bo obstaja le dokler projekt ne bo uspešno končan 

oziroma bo pridobljeno ustrezno potrdilo kakovosti. Projektna oblika organizacije je 

najpogosteje dopolnitev poslovno-funkcijske organizacije ali razširitev njene dejavnosti na 

novo področje. V podjetju Oraclu Softwaru bo to lahko prineslo prednosti, saj se bo tako 

dosegla vključitev različnih strokovnjakov, s katerimi razpolaga proučevano podjetje 

(Kavran, Florjančič, 1994, str. 136). 

 

4.2.3 Terminski načrt projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti  

 

Pri urejanju poslovanja skladno s ISO 9001:2000 se je potrebno zavedati, da je to zapleten, 

strokovno in poslovodno zahteven projekt, pri katerem morajo bolj ali manj aktivno 

sodelovati vsi zaposleni. Od vrha navzdol mora potekati načrtovanje in ravnanje projekta 

ter nadzor nad izvajanjem. Glavni ravnatelj določi politiko kakovosti in postavi cilje 

podjetja na področju kakovosti ter zavzame stališče glede uvedbe sistema ravnanja 

kakovosti. Kadrovske in materialne možnosti podjetja za uresničitev politike kakovosti v 

podjetju Oraclu Softwaru so preverjene, in ni razloga, da ne bi podjetje pričelo z uvajanjem 

projekta v prakso. Še prej pa bi bilo potrebno začeti z ustreznim izobraževanjem 

zaposlenih.  

 

Ob uvajanju tako zahtevnega projekta v poslovanje, kot je vzpostavitev sistema ravnanja 

kakovosti, se zastavi vprašanje: »Koliko časa bo potrebno za uvajanje sistema ravnanja 

kakovosti, ki se potrdi z ISO potrdilom kakovosti?«. Z gotovostjo je nemogoče določiti čas 

zaključka projekta. Časovno trajanje projekta do točno določenega datuma zaključka je 

odvisno od več dejavnikov. V nadaljevanju so predstavljeni le nekateri dejavniki: velikost 

podjetja, želja in motivacija za dosego potrjevanja kakovosti, znanje in sposobnosti 
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zunanjega svetovalca, ki vodi proces potrjevanja kakovosti, potrebna dokumentacija, 

pojavitev možnih napak, število udeležencev v projektu, in podobno. 
 

Tabela 2 spodaj prikazuje terminski načrt za potek posameznih dejavnosti projekta 

uvajanja sistema ravnanja kakovosti. Dejavnosti projekta so vsebinsko razdeljene na tri 

dele. Vsaka del projekta je sestavljena iz delnih projektov, ki pa so naprej sestavljeni iz 

delnih projektov. Pričetek vsakega dela projekta kaže začetek puščice, njegov konec pa 

konica puščice. Tako je vsak del projekta tudi časovno zaključen. V prejšnjem poglavju sta 

prvi in tretji del projekta že prestavljena, v nadaljevanju specialističnega dela pa so 

dejavnosti drugega dela projekta predstavljene podrobno, zato je najprej za lažjo predstavo 

prikazan terminski načrt in nato na  kratko povzete dejavnosti po terminskem načrtu. 
 
TABELA 2: Terminski načrt izvedbe projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti 
po zahtevah standarda ISO 9001:2000 v podjetje Oracle Software 
 

Št.    D E J A V N O S T I M E S E C I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ORGANIZACIJA

1
Zavedanje pomena kakovosti 

2
Vzpostavitev usmerjevalne skupine

3
Vzpostavitev izvedbene skupine in 
planiranje projekta

ZAHTEVE STANDARDA

4
Izdelava koncepta poslovnika kakovosti

5
Izdelava dokumentacije

6
Izdelava končnega poslovnika kakovosti 

7
Preverjanje in vzpostavljanje procesa

8
Notranja presoja

9

Izvajanje ukrepov za odpravo vzroka

možne neskladnosti ali možnega

nezaželenega stanja

10
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

POTRJEVANJE KAKOVOSTI

11
Presojevalna presoja

12

Izvajanje ukrepov za odpravo vzroka
možne neskladnosti ali možnega
nezaželenega stanja

13
Pridobitev potrdila kakovosti

 

Vir: Prirejeno po: Project Management Planning and Control, Burke, 1993, str. 153. 
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Vpeljevanje sistema kakovosti v mala podjetja (do dvesto do tristo zaposlenih) po 

standardu ISO je ocenjeno na devet do štirinajst mesečno projektno delo, pod pogojem, da 

je tako podjetje predano vzpostavitvi takega sistema, in je pripravljeno vlagati potrebne 

vire za pridobitev ISO potrdila kakovosti. Ker po številu zaposlenih Oracle Software spada 

med mala podjetja, ker so procesi že dokumentirani, in ker je podružnica podvržena 

zagotavljanju kakovosti, je predlagan enoletni okvir dejavnosti projekta uvajanja sistema 

ravnanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 v proučevano podjetje od 

pričetka pa do zaključka – potrditve kakovosti. K hitrejšemu poteku dejavnosti projekta bo 

prispevalo tudi dejstvo, da celotnega projekta podjetje ne bo izvajalo samo, temveč ob 

pomoči zunanjega svetovalca, ki bo usmerjal potek dejavnosti projekta. 

 

1. ORGANIZACIJA PROJEKTA – organizacijska priprava projekta uvajanja 
sistema ravnanja kakovosti. Predviden čas trajanja prvega dela projekta je dva meseca. V 

tem času bo potrebno v podjetju Oraclu Softwaru poudariti ključni pomen vzpostavitve 

zavedanja, da je kakovost potrebna, in da je potrebno upoštevati zahteve ISO standarda 

9001:2000 ter da je pridobitev potrdila kakovosti nujna za preživetje podjetja na trgu. 

Pobuda bi morala biti dana s strani glavnega ravnatelja podjetja. Vse zaposlene bi bilo 

potrebno obvestiti, da se bo uvajalo poslovanje v skladu z ISO standardom in predstaviti 

terminski načrt uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje. S tem se bo določil čas, do 

kdaj bo potrebno doseči cilj – pridobiti potrdilo kakovosti. Takoj bo potrebno oblikovati 

usmerjevalno skupino za kakovost, ki bo odgovorna za opredelitev kakovosti v podjetju, za 

samostojno načrtovanje dejavnosti in za oblikovanje izvedbene skupine, ki bo neposredno 

delala na področju uvajanja standarda. Poslovno-funkcijski ravnatelji bodo imeli 

odgovornosti in pooblastila za uvajanje sistema ravnanja kakovosti, saj je ključni dejavnik 

učinkovitega uvajanja sprememb dobro poznavanje dela svojega oddelka s strani poslovno-

funkcijskega ravnatelja. V posamezni skupini bo potrebno določiti načrt, do kdaj bodo 

uvedli katero spremembo. Za preverjanje dela in doseganja vmesnih rezultatov se predlaga 

uporabo vprašalnika, saj bo lahko na podlagi rezultatov vprašalnika (po predlogu 

zunanjega svetovalca) lažje izvajati nadzor ter spremljati potek oziroma izvajanje delnih 

projektov. Pomembno je spoznanje, da v kolikor podjetje uspešno in učinkovito posluje že 

v obdobju pred pričetkom uvajanja sistema ravnanja kakovosti, ni potrebno spreminjati 

obstoječega načina poslovanja. Uvajanje sistema ravnanja kakovosti po zahtevah standarda 

predvideva analizo obstoječih procesov v podjetju, določanje obstoječih procesov, nakar 

sledi umeščanje posameznih zahtev  standarda v obstoječ proces. V kolikor zahtevi v 

obstoječem procesu naj ne bi zadostili, procesom dodamo, spremenimo ali odvzamemo 

dejavnosti. 

 

2. ZAHTEVE STANDARDA – delovanje projekta v smislu upoštevanja zahtev 
standarda. Predviden čas trajanje drugega dela projekta je sedem mesecev. Ena izmed 
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prvih nalog ravnatelja projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti bo analiza standarda 

ISO 9001:2000 in postopka potrjevanja kakovosti, s poudarkom na zahtevah standarda. 

Potreben bo posnetek stanja in analiza poslovanja podjetja: ugotoviti bo potrebno obstoječo 

organiziranost in določiti procese poslovanja, narediti popis obstoječih dokumentov v 

celotnem podjetju, kar bo dalo dobro podlago za prilagoditev novimi zahtevam in za 

nadaljnji razvoj. Podjetje bo moralo upoštevati zahteve standarda (sistem ravnanja 

kakovosti, odgovornost ravnateljstva, ravnanje virov, proizvodnja in/ali izvajanje storitev, 

merjenje, analize in izboljševanje), ki so predmet presoje ustreznosti kakovosti. Vseskozi 

bomo sledili želji, da zahteve standarda prilagajamo obstoječim procesom v podjetju in ne 

obratno. Razlog za vse to je dejstvo, da podjetje Oracle Software v obstoječi organizacijski 

ureditvi uspešno in učinkovito posluje.  

 

Osnova standarda je poslovnik kakovosti, to je glavni dokument sistema kakovosti. V 

podjetju Oraclu Softwaru ima dejavnost nudenja tehnične podpore pridobljeno potrdilo 

kakovosti, zato poslovnik kakovosti v podjetju že obstaja. Toda ta dokument je uporaben 

samo kot pripomoček in nikakor ni predmet prepisovanja, saj se nanaša samo na eno 

dejavnost proučevanega podjetja, to je nudenje storitev tehnične podpore. Še pred 

pridobitvijo potrdila kakovosti za opravljanje te dejavnosti, pa so v proučevanem podjetju 

pripravili tudi osnutek poslovnika kakovosti, ki se nanaša na delovanje celotne podružnice 

Oracle Software. Vendar pa je poslovnik kakovosti zastarel, saj ne odraža sedanjega stanja, 

prav tako pa ni bil nikoli potrjen. Za uporabo poslovnika kakovosti na celotnem področju 

delovanja proučevanega podjetja bo potrebno poslovnik kakovosti ustrezno dopolniti ter 

popraviti in omogočiti dostop do dokumenta vsem zaposlenim v podjetju. V poslovniku bo 

potrebno grobo opredeliti pooblastila in odgovornosti za določena področja. Dodatno 

dokumentacijo pa bodo predstavljali predpisi na ravni podjetja, ki bodo podrobno 

opredeljevali, kdo so odgovorne osebe, katera so njihova področja, kaj se dela na 

posameznem področju, in kako se dela na opisanem področju. Ker je Oracle Software 

urejeno podjetje in sledi zahtevam korporacije, s standardizirano uporabo različnih 

dokumentov, priprava dokumentacije za pregled kakovosti ne bo nemogoča in zelo težka. 

Ob pripravi dokumentacije bo potrebno nadzirati in preverjati vpeljevanje projekta, da se 

bo zagotovil učinkovit in neprekinjen proces.  

 

Po skrbnem izvajanju zgoraj navedenih dejavnosti na področju kakovosti se bo najprej 

izvedla notranja presoja. Notranja presoja predstavlja eno od orodij, s katerimi se urejeno 

nadzoruje in izboljšuje učinkovitost in uspešnost sistema ravnanja kakovosti. Ugotovitve 

presoje bodo omogočile objektivno oceno o tem, kako bomo izvajali dogovorjeno, kako 

učinkovito bomo uresničevali cilje, odpravljali odstopanja in probleme ter se odzivali na 

priložnosti za izboljšave poslovanja. Po izvedbi možnih ukrepov za odpravo vzroka 

ugotovljenih neskladnosti (neupoštevanja zahtev standarda, neskladnosti proizvoda s 
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specifikacijami) ali nezaželenega stanja se bo lahko podjetje odločilo, da je dovolj zrelo in 

pripravljeno na zunanje ocenjevanje s strani uradnih strokovnjakov za potrjevanje 

kakovosti. Kljub možnosti, da se pred zunanjo presojo izvede še predpresoja z najemom 

usposobljenega zunanjega svetovalca ali akreditirane institucije, pa Slovenski institut za 

kakovost in meroslovje (SIQ) priporoča izvedbo samo notranje presoje z usposobljenimi 

notranjimi presojevalci, saj je ob strokovni pomoči zunanjega strokovnjaka skozi celoten 

projekt uvajanja sistema ravnanja kakovosti povsem nepotrebno opraviti še predpresojo.  

 

Naj poudarimo, da je izobraževanje in usposabljanje razumevanja zahtev standarda 
ter pomena zagotavljanja kakovosti stalen proces med potekom projekta uvajanja 

sistema ravnanja kakovosti. Priporoča se tudi takojšnje izobraževanje usmerjevalne 

skupine in obisk seminarjev na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ), kjer 

organizirajo informativna predavanja in nudijo najrazličnejše izobraževalne tečaje in 

seminarje.  Skozi celoten projekt uvajanja sistema kakovosti bo moralo v podjetju Oraclu 

Softwaru potekati izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, saj je razumevanje kakovosti 

velikega pomena. Z udeležbo na seminarjih bo ravnatelj projekta uvajanja kakovosti 

pridobil dodatna znanja in informacije, ki so nujno potrebne za pravilen pristop k analizi 

zahtev standarda in celotni pripravi na potrjevalni postopek. Ker na SIQ-ju priporočajo, da 

se notranja presoja izvede s strani podjetja Oracla Softwara, to pomeni, da bo potrebno 

imeti vsaj dva notranja presojevalca v proučevanem podjetju.  

 

3. POTRJEVANJE KAKOVOSTI – cilj uvajanja sistema ra vnanja kakovosti je 
potrditev sistema z ISO potrdilom kakovosti. Predviden čas trajanja tretjega dela 

projekta je tri mesece. Uvajanje sistema ravnanja kakovosti bo lahko privedlo podjetje 

Oracle Software do uspešnega zaključka postopka potrjevanja kakovosti. Notranji presoji 

bo sledil naslednji del projekta, to je potrjevalna presoja. Potrjevalno presojo bo opravila 

domača akreditirana institucija SIQ. Možnim ukrepom za odpravo vzroka ugotovljenih 

neskladnosti ali nezaželenega stanja bo sledila pridobitev potrdila kakovosti. Nato bo 

sledila stopnja stalnega vzdrževanja in razvoja sistema kakovosti. To pomeni, da bo 

potrebno redno pregledovati stanje in razvoj sistema kakovosti s strani akreditirane 

institucije.  

 

Predstavitvi projekta uvajanja sistema kakovosti, ki bo moral biti sestavljen iz delnih 

projektov, nosilcev, stroškov in bo moral imeti časovno dimenzijo po opredeljenem 

terminskem načrtu, bo sledila njegova dejanska izvedba. Ob izgradnji sistema kakovosti je 

velikega pomena izvajanje projekta oziroma izvajanje delnih projektov in nadzor nad 

izvedbo. Dejanski čas trajanja bo odvisen predvsem od zavzetosti ravnatelja projekta.  
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4.2.4 Stroški projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti  

 

Ocena stroškov celotnega projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti je lahko podana 

samo kot vodilo ravnatelju projekta, ki mu pomaga pri napovedi stroškov uvajanja sistema 

ravnanja kakovosti. Brez opravljene notranje presoje je zelo težko, skoraj nemogoče 

povsem jasno in z gotovostjo oceniti, koliko bi moralo podjetje vložiti, da bi bilo 

pripravljeno na pridobitev potrdila kakovosti. Nekatera podjetja so za vzpostavitev sistema 

ravnanja kakovosti v skladu z ISO standardom porabila več, nekatera manj sredstev, zato je 

težko točno napovedati, koliko sredstev je potrebnih za pridobitev takega potrdila. Na 

oceno višine stroškov vpliva veliko dejavnikov, tudi način določanja stroškov in sama 

razlaga stroškov. Zato bo v nadaljevanju najprej prikazano, katere stroške mora podjetje 

upoštevati ob uvajanju sistema ravnanja kakovosti v podjetje. Nato bo narejena še ocena 

stroškov projekta. 

 

Med stroške projekta je potrebno upoštevati: 

- stroške vzpostavitve in vzdrževanja sistema kakovosti (stroški svetovanja s strani 

zunanjega svetovalca, redno delo zaposlenih zajema tudi pripravo dokumentacije, 

ki jo zahteva standard ISO 9001:2000, število in čas sestankov usmerjevalne 

skupine projekta, in podobno),  

- materialne stroške za projekt - mape, papir, računalniška podpora, in podobno 

(tukaj lahko omenimo tudi stroške informiranja, kot so izdaja zloženk, vodnika, in 

podobno), 

- stroške usposabljanja in izobraževanja (seminarji na temo kakovosti, motiviranost 

za kakovost, tečaji za usposabljanje notranjih presojevalcev, usposabljanje 

zaposlenih za primere potreb po nadomeščanju sodelavcev, svetovanje, in 

podobno), 

- stroške izvedbe notranje presoje (dodatno delo zaposlenih in materialni stroški). 

 

V primeru ocenitve, da je sistem ravnanja kakovosti zgrajen, se lahko pojavijo še dodatni 

stroški: 

- stroški pridobitve potrdila kakovosti, ki vključujejo osnovno pristojbino, presojo 

dokumentacije (zajema pregled poslovnika), potrjevalno presojo (zunanjo) ter 

uporabo potrdila kakovosti, 

- stroški vzdrževanja potrdila kakovosti, ki vključujejo redno letno presojo ter 

uporabo potrdila kakovosti, 

- možni stroški dodatne izdaje izvodov potrdila kakovosti. 
 

Naj poudarimo, da je SIQ na podlagi zbranih informacij o podjetju Oraclu Softwaru (na 
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primer stanje presojanega sistema, obseg dokumentacije, kompleksnost izdelkov, 

zagotavljanje storitev, velikost ter organizacija in sedež podjetja) ocenil stroške, povezane 

z izvajanjem presojevalnega postopka ter ustreznim izobraževanjem in podal ponudbo za 

vse te dejavnosti. V tabeli 3 spodaj je za lažjo predstavo predstavljena ocena stroškov 

uvajanja sistema ravnanja kakovosti in ocena stroškov potrjevanja kakovosti po zahtevah 

standarda ISO 9001:2000 v podjetje Oracle Software. 

 

TABELA 3: Ocena stroškov uvajanja sistema ravnanja kakovosti in ocena stroškov 
potrjevanja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000 v podjetje Oracle 
Software 

 

  Cena Stroški 

      

Stroški vpeljevanja sistema ravnanja kakovosti     

Zunanji svetovalec 84.000,00 SIT / dan 840.000,00 SIT 

SKUPAJ enkratni strošek   840.000,00 SIT 

      

Izobraževanje o kakovosti     

Tečaj - Notranja presoja sistema ravnanja kakovosti ISO 

9001:2000 95.760,00 SIT / tečaj  191.520,00 SIT 

Tečaj za zaključeno skupino (50 udeležencev, 6 šolskih ur)    390.000,00 SIT 

SKUPAJ enkratni strošek   581.1520,00 SIT 

      

Stroški pridobitve potrdila kakovosti     

Osnovna pristojbina   135.300,00 SIT 

Presoja dokumentacije   98.400,00 SIT 

Potrjevalna presoja   319.800,00 SIT 

Uporaba potrdila kakovosti   98.400,00 SIT 

SKUPAJ enkratni strošek   651.900,00 SIT 

      

Vzdrževanje potrdila kakovosti     

Redna presoja   233.700,00 SIT 

Uporaba potrdila kakovosti   98.400,00 SIT 

SKUPAJ enkratni letni strošek   332.100,00 SIT 

      

Možni dodatni stroški     

Predpresoja   147.600,00 SIT 

Možno dodatno delo - po dejansko opravljenih urah 13.000,00 SIT / ura   

Vir: Prirejeno po: Ponudba za certificiranje sistema vodenja št. 2005/000053, SIQ, 2005. 

 

Kot vlagatelja zahteve za potrjevanje kakovosti bodo stroški potrjevalnega postopka 

bremenili podjetje Oracle Software. Ker bodo delo na projektu opravljali zaposleni v 
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podjetju v delovnem času, stroški dela ne bodo upoštevani pri oceni stroškov zajetih v 

tabeli 3 (na str. 59). Ocena stroškov tako prikazuje oceno stroškov uvajanja sistema 

ravnanja kakovosti s strani zunanjega svetovalca, kjer je ocenjeno, da bo potrebna njegova 

vključenost v projekt vsaj deset dni. Po potrebi se lahko svetovalca še bolj vključi v sam 

postopek uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje. 

 

Ocena stroškov zajema tudi usposobljenost dveh notranjih presojevalcev ter dodatno 

izobraževanje zaposlenih za razumevanje kakovosti in sistemov ravnanja v skladu z 

mednarodnimi standardi. Ker so notranje presoje eno od orodij, s katerim se urejeno 

nadzoruje in izboljšuje učinkovitost in uspešnost sistema ravnanja kakovosti, je ključno, da 

ima podjetje notranjega presojevalca. Zaradi opravljanja različnih dejavnosti je potrebno v 

podjetju Oraclu Softwaru izšolati vsaj dva notranja presojevalca, ki lahko tako neodvisno 

od opravljanja dejavnosti v svojem oddelku presojata delovanje v drugem oddelku. Z 

znanjem, ki ga bosta pridobila na tri dnevnem tečaju, bosta na podlagi ugotovitev presoje 

lahko podala objektivno oceno o tem, kako se izvaja dogovorjeno v povezavi s kakovostjo, 

kako učinkovito se uresničujejo cilji, odpravljajo odstopanja in problemi v povezavi s 

kakovostjo ter odzivanje na priložnosti za izboljšave poslovanja. Takšno vsebino in 

rezultate presoj lahko zagotavlja samo usposobljen presojevalec, ki s svojim znanjem, 

sposobnostmi in vedenjem dokazuje predanost kakovosti in poslovni uspešnosti. Notranja 

presojevalca se bosta tako ob aktivnem sodelovanju seznanila z načeli ravnanja kakovosti, 

z zahtevami standarda ISO 9001:2000 ter se usposobila za učinkovito in pravilno izvajanje 

notranjih presoj.   

 

Izobraževanje vseh zaposlenih pa bo potekalo na sedežu podjetja Oracla Softwara in bo 

izvedeno s strani SIQ. Okvirna vsebina izobraževanja 'Kakovost in sistemi ravnanja v 

skladu z mednarodnimi standardi' bo vključevala predstavitev pomena kakovosti in sistema 

ravnanja za podjetje, predstavitev standardov družine ISO 9000 in načel ravnanja 

kakovosti, kratko predstavitev zahtev standarda ISO 9001:2000 ter možno razpravo. Tabela 

3 (na str. 59) prikazuje tudi oceno stroškov pridobitve potrdila kakovosti z vzdrževanjem 

potrdila kakovosti in možnimi dodatnimi stroški, ki lahko nastanejo ob potrjevanju sistema 

kakovosti po zahtevah standarda ISO 9000.  

 

Kljub visokim začetnim stroškom bo lahko uvedba sistema ravnanja kakovosti po ISO 

9000 vnesla v podjetje Oracle Software še večji red, preglednost poslovanja, urejenost pri 

izbiranju podatkov, uvedlo se bo nove pristope pri reševanju problemov, novo notranjo 

kulturo, vse, kar ustvarja pogoje za možnost večjega obvladovanja stroškov. ISO 9000 daje 

tudi večji poudarek merjenju, analizam in izboljševanju sistema kakovosti in poslovanju 

podjetja, vnaša pa določene prvine, ki neposredno ali posredno vplivajo na zmanjševanje 

stroškov slabe kakovosti. Prav gotovo je veliko takih elementov, ki jih je možno vnesti v 
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proučevano podjetje brez uvedbe sistema ravnanja kakovosti, vendar je pot do najvišje 

kakovosti s pomočjo sistema ISO 9000 veliko bolj varna. Sistem kakovosti po ISO 9000 bo 

predstavljal temeljno orodje, s katerim bomo ustvarili pogoje, da bo vsako dejanje podjetja 

narejeno že prvič prav, in da se bomo izognili stroškom zaradi slabe kakovosti.  

 

4.2.5 Izobraževanje zaposlenih za razumevanje sistema ravnanja kakovosti  

 

V podjetju Oraclu Softwaru je za opravljanje dela na določenem delovnem mestu potrebna 

ustrezna izobrazba. Že sedaj so zaposleni ustrezno izobraženi in imajo primerne delovne 

izkušnje. Dodatne potrebe po izobraževanju zaposlenih predlagajo ravnatelji posameznih 

oddelkov, odobri pa jih glavni ravnatelj podjetja. Dodatno izobraževanje v podjetju je 

nujno, še posebej zaradi novih načinov dela, novih zahtev korporacije, novosti v 

poslovanju, in podobno. Dodatno izobraževanje zaposlenih o postopkih dela omogoča 

korporacija. Velikokrat so ta izobraževanja in šolanja na voljo preko uporabe elektronskih 

orodij (web konference, on-line srečanja, konferenčni klici, in podobno), včasih pa so 

organizirana srečanja, sestanki, delavnice. Korporacija vodi in ima dokumentirane vse 

procese, ki se odvijajo v podružnicah korporacije po svetu. Od zaposlenih se že sedaj 

zahteva dobro poznavanje procesov, njihovih medsebojnih povezav in predvsem 

odgovornosti in pooblastil, ki jih imajo znotraj teh procesov. Vsi zaposleni korporacije 

imajo na voljo uporabiti vse postopke in procese za lažjo seznanitev z nalogami, ki jih 

morajo opravljati (še posebej ob zaposlovanju novih kadrov) in za pravilni zaključek vsake 

naloge. S tem želi korporacija voditi procese dela in jih poenotiti. Tako se napake v 

procesu dela hitro odkrije, njihova odstranitev pa je bolj učinkovita in hitra.  

 

Pri samem uvajanju sistema ravnanja kakovosti, pa ne gre več za korporacijsko zahtevo in 

šolanje za usposabljanje ni zagotovljeno s strani korporacije. Zato je naloga podjetja Oracla 

Softwara, da vse zaposlene seznani z uvedbo sistema ravnanja kakovosti v podjetje in 

zagotovi usposabljanje za razumevanje pomena sistema ravnanja kakovosti. V podjetju se 

zavedajo, da je uspeh podjetja odvisen tudi od znanja, ustvarjalnosti in odgovornosti 

vsakega od zaposlenih. Že desetletje podjetje ustvarja okolje, ki spodbuja strokovno in 

osebnostno rast zaposlenih, kar se odraža tudi v njihovih rezultatih. Zavedati pa se je 

potrebno tudi, da bo potrebno oblikovati tako vzdušje v podjetju, ki bo kazalo tudi odnos 

do kakovosti. Še prej, pa bo potrebno ustrezno izobraževanje zaposlenih za razumevanje 

sistema ravnanja kakovosti. 

 

Ker se zagotavljanje kakovosti začne in konča z usposabljanjem, je potrebno stalno 

izobraževati vse zaposlene. Največji problem pri uvajanju nove filozofije na področju 
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kakovosti ni v tem, ker zaposleni kakovosti ne poznajo, temveč v tem, ker mislijo, da jo 

poznajo. Zato je pomen uvajanja izobraževanja poučiti vse zaposlene, v čem je bistvo 

sistemskega zagotavljanja kakovosti. Procesna naravnanost pomeni sprejeti nov način 

razmišljanja, kar zahteva veliko izobraževanja, tudi od ravnateljev. Prav zato sta ustrezna 

informiranost in izobraževanje zaposlenih potrebna in nujna za uspešno izvedbo projekta 

uvajanja procesne usmerjenosti. Zastavljeni cilj zahteva spremembe v načinu mišljenja, 

zahteva tako motivirano ravnateljstvo kot zaposlene. Ena od pogostih napak ravnateljev pri 

uvajanju procesne usmerjenosti, na kar bomo morali biti še posebej pozorni v podjetju 

Oraclu Softwaru, je lahko nepripravljenost udeležencev. Ravnatelji včasih preveč 

pričakujejo od svojih zaposlenih, obenem pa jim ne nudijo potrebnih orodij in 

izobraževanja. Podjetje mora za doseganje postavljenih ciljev kakovosti omogočiti 

zaposlenim na vseh ravneh podjetja ustrezno usposabljanje in izobraževanje. Zaposleni 

morajo razumeti postavljen sistem kakovosti v podjetju in se morajo hkrati zavedati svojih 

odgovornosti v okviru sistema kakovosti. Ustrezno izobražen in usposobljen kader na vseh 

ravneh podjetja odločilno vpliva na uspešnost podjetja pri doseganju zastavljenih ciljev 

kakovosti. 

 

Zaradi spoznavanja standarda, njegovih zahtev ter potrjevalnega postopka smo se udeležili  

informativnega predavanja z naslovom 'Sistemi vodenja kakovosti, standardi in 

certifikacija', ki ga je organiziral Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). Ker 

SIQ priporoča, da sta v podjetju Oracle Software vsaj dva usposobljena notranja 

presojevalca, bo potrebno izobraževati tudi dva notranja presojevalca. Ker ciljno skupino 

udeležencev tečaja za notranje presojevalce predstavljajo odgovorni za sistem ravnanja 

kakovosti, ravnatelji ter vsi, ki so odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno 

izboljševanje poslovanja, je pomembno, da se tečaja udeleži ravnatelj projekta. 

 

Poleg tega pa Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) organizira vrsto drugih 

tečajev, ki so namenjeni vsem, ki se tako ali drugače usposabljajo za delo na področju 

sistema ravnanja kakovosti. Od uvodnih usposabljanj, kjer se udeleženci seznanijo s 

prednostmi sistema ravnanja kakovosti, z najbolj uveljavljenimi pristopi k vzpostavitvi in 

najpogostejšimi možnimi problemi, ki se jim lahko izognejo, do tečajev za vodilne 

presojevalce sistema ravnanja kakovosti ISO 9001:2000. Z obširno vsebino in razponom 

tečajev ter seminarjev, ki jih nudi omenjeni institut, se lahko ravnateljem podjetja in 

ravnatelju projekta uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software nudi 

ustrezno izobraževanje.  

 

Ker standard narekuje še večje sodelovanje vseh zaposlenih pri vzdrževanju in 

izboljševanju sistema ravnanja kakovosti, je pomembno, da zaposleni dobro poznajo 

procese, njihove medsebojne povezave in predvsem odgovornosti in pooblastila, ki jih 
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imajo znotraj teh procesov. Prav zato bo že takoj na začetku projekta potrebno 

izobraževanje zaposlenih od začetka uvedbe sistema ravnanja kakovosti v podjetje, in bo 

moralo potekati skozi ves čas dela na projektu uvajanja sistema ravnanja kakovosti v 

podjetje. Zato je v podjetju Oraclu Softwaru priporočljivo uvesti redne seminarje oziroma 

delavnice s strani zunanjega strokovnjaka. Seminarjev in delavnic se bo moral udeležiti 

ravnatelj projekta in ravnateljstvo Oracla Softwara. Kljub temu bo potrebno z dokončnimi 

spremembami v poslovanju vse zaposlene organizirano seznaniti s programom 

izobraževanja in z intenzivnim ter doslednim uvajanjem rešitev v prakso.  

 

Cilj izobraževanja je širjenje znanja vseh zaposlenih na vseh ravneh podjetja. 

Izobraževanje obsega cilje, postopke in tehnike, ki služijo doseganju kakovosti. Nadrejeni 

so odgovorni za izobraževanje in vzgojo podrejenih, kajti dokler niso ti usposobljeni in 

zanesljivi jih ni mogoče voditi. Če se ne spremeni miselnost zaposlenih, še tako popoln 

sistem ravnanja kakovosti ne bo izboljšal poslovanja. Zavest zaposlenih o pomembnosti 

kakovosti dosežemo samo z izobraževanjem. Ne samo izobraženost, tudi proces 

komuniciranja med zaposlenimi na vseh ravneh organizacije je izredno pomemben. Ker se 

bodo v podjetju Oraclu Softwaru samo z vzpostavitvijo ustreznega procesa komuniciranja, 

vzpostavili pogoji za vključenost vseh zaposlenih na vseh ravneh podjetja, bodo zaposlenih 

tako pripomogli k izboljšanju celostnega obvladovanja kakovosti v podjetju. Poudarek bo 

potrebno usmeriti na zaposlene, ki se bodo s pomočjo ustreznega procesa komuniciranja 

bolj zavedali pomena kakovosti proizvodov, zadovoljstva kupcev in nenehnega 

izboljševanja za dolgoročen, stabilen razvoj podjetja.  

 

Tako bo vključenost zaposlenih na vseh ravneh podjetja omogočila, da se bodo njihove 

sposobnosti kar najbolje uporabljale v korist podjetja. Koristi, ki bodo iz tega izvirale, 

bodo prinesle podružnici Oracle Software predane in motivirane zaposlene, ki bodo 

spodbujeni k večji inovativnosti in ustvarjalnosti pri doseganju ciljev podjetja, bolj bodo 

motivirani v sodelovanju in nenehnem izboljševanju procesov, saj jim bo dodeljena večja 

odgovornost za lastne dosežke. Prav ravnateljstvo bo z vzpostavitvijo enotnosti namena in 

delovanja organizacije, pri čemer bo moralo biti pozorno na notranje odnose med 

zaposlenimi, ki se morajo počutiti upoštevane in vgrajene v sistem dejavnosti, s katerimi 

podjetje dosega cilje, zagotovilo, da bo manj nerazumevanja med različnimi ravnmi in 

funkcijami v podjetju. Še enkrat poudarjamo, da so zaposleni na vseh ravneh jedro 

organizacije. Njihova polna vključenost omogoča, da se njihove sposobnosti kar najbolje 

uporabljajo v korist organizacije in ob vključenosti zaposlenih bo lahko imelo podjetje več 

koristi: motivirane in predane zaposlene, večjo inovativnost in ustvarjalnost pri doseganju 

ciljev podjetja, odgovornost za lastne dosežke, večjo pripravljenost za sodelovanje in 

nenehno izboljševanje sistema kakovosti ter poslovanja podjetja. 
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Poleg zgoraj omenjenega pa naj bo proučevanem podjetju v pomoč trditev Hapmsona in  

Zuckermana, ki kot ključne elemente, ki omogočajo večjo vključenost, motiviranost in 

pripravljenost zaposlenih pri vpeljevanju sistema kakovosti v podjetje, navaja (2002, str. 

114): 

  

1. Zavedanje pomembnega cilja, ki mora biti dosežen. 

2. Cilj je povsem jasen in merljiv, uspeh pa je lahko viden takoj. 

3. Zavedanje nadzora, ki se mu ne da izogniti. 

4. Razumevanje, da je potrebno storiti vse za dosego cilja, četudi na 

nekonvencionalen način. 

 

 

4.3 ZAHTEVE STANDARDA ISO 9001:2000 ZA SISTEM RAVNANJA 
KAKOVOSTI 

  

Zahteve standarda ISO 9001:2000 so podane na način, da lahko vsako podjetje, ne glede na 

dejavnost, ki jo opravlja, prepozna svoje dejavnosti in procese ter jih primerja s posamezno 

zahtevo standarda. Podjetje mora izpolnjevati posamezno zahtevo standarda, sam način 

določitve in izvajanja zahtev pa je prepuščen podjetju samemu. Hkrati pa lahko v skladu z 

naravo poslovanja podjetja opustijo tiste zahteve standarda, ki za podjetje niso bistvene. 

Opustitve so omejene samo na tiste zahteve standarda, ki ne vplivajo na sposobnost in/ali 

odgovornost podjetja, da dobavi skladen izdelek ali opravi skladno storitev. 

 

Standard ISO 9001:2000 določa zahteve za sistem ravnanja kakovosti, odgovornost 

ravnateljstva, ravnanje z viri, proizvodnja in/ali izvajanje storitev ter merjenje, analize in 

izboljševanje poslovanja. Izpolnjevanje teh zahtev standarda bo omogočilo podjetju 

pridobiti potrdilo kakovosti za sistem ravnanja kakovosti po ISO 9001:2000. Podjetje bo 

moralo vzpostaviti, dokumentirati, izvajati in vzdrževati sistem ravnanja kakovosti ter 

nenehno izboljševati svojo učinkovitost v skladu s temi zahtevami. Prav zato je to poglavje 

v celoti namenjeno zahtevam proučevanega mednarodnega standarda. Ravnateljstvu bo v 

pomoč pri izpolnjevanju zahtev standarda in ga bo usmerjalo v projektu uvajanja sistema 

ravnanja kakovosti v podjetje. Poglavje vključuje analizo zahtev standarda, ki se nanašajo 

predvsem na tiste procese, ki neposredno vplivajo na kakovost proizvodov in posledično na 

zadovoljstvo odjemalcev. Opis, analiza zahtev, in kako se te že izvajajo v podjetju Oracle 

Software, ter kje je potrebno posvetiti še več pozornosti njihovemu izvajanju, sledi v 

nadaljevanju. Poglavje je glede na posamezne zahteve standarda razdeljeno na spodaj 

navedena podpoglavja, kjer na kratko predstavimo bistvo posameznega podpoglavja: 
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1. Sistem ravnanja kakovosti. Podjetje mora najprej opredeliti, kaj so njegovi 

procesi, kako ti medsebojno delujejo, kateri viri so potrebni, da nastane proizvod, in 

kako bo procese merilo in izboljševalo. Nato mora skupaj s poslovnikom kakovosti 

in nadzorom zapisov vzpostaviti še sistem za obvladovanje dokumentacije.  

2. Odgovornost ravnateljstva. Ravnateljstvo v podjetju se mora dobro zavedati te 

pomembne zahteve standarda. Odgovorno je namreč za določanje politike in ciljev 

ter za pregled sistemov kakovosti, hkrati pa tudi za obveščanje o učinkovitosti 

sistema znotraj podjetja.  

3. Ravnanje z viri. Novi standard daje več poudarka virom, ki si jih mora podjetje 

zagotoviti, da bo odjemalec dobil, kar je bilo dogovorjeno. Sem ne spadajo samo 

zaposleni, temveč tudi fizični viri, kot so oprema, prostori in vse potrebne pomožne 

storitve.  

4. Proizvodnja in/ali izvajanje storitev oziroma realizacija proizvoda. Ta del 

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

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

in razvoj proizvodov, nabava materiala in storitev ter dobava izdelkov in storitev.  

5. Merjenje, analize in izboljševanje. Nadziranje in merjenje proizvodov, procesov, 

zadovoljstva odjemalcev in sistema ravnanja kakovosti ter zagotavljanje stalnega 

izboljševanja sistema so bistveni za ravnanje sistema kakovosti.  

 

Za izbrani standard ima vsako podjetje sebi primerno vpeljan sistem ravnanja kakovosti. 

Organ za preverjanje kakovosti med presojo preveri, ali sistem izpolnjuje zahteve 

standarda, saj morajo biti za podelitev potrdila  kakovosti izpolnjene vse zahteve standarda, 

razen, kjer so možne opustitve. 

 

4.3.1 Sistem ravnanja kakovosti  

  

Da bi lahko podjetje uspešno delovalo, ga je potrebno voditi načrtno in pregledno. Uspeh 

podjetja je močno odvisen tudi od izvajanja in vzdrževanja sistem ravnanja kakovosti, ki 

mora biti zasnovan tako, da nenehno izboljšuje učinkovitost in uspešnost delovanja 

podjetja. »Učinkovitost je obseg, v katerem so planirane aktivnosti realizirane in planirani 

rezultati doseženi« (SIST ISO 9000, 2002, str. 20). Učinkovitost tako predstavlja razmerje 

med rezultatom, proizvodom in zanj potrebnimi poslovnimi prvinami (na primer 

proizvodnja velike količine proizvodov z nizkimi stroški). »Uspešnost je razmerje med 

doseženimi rezultati in uporabljenimi viri« (SIST ISO 9000, 2002, str. 20). Uspešnost 

podjetja je družbeno ekonomsko določena, v podjetju je dana neodvisno od njegove volje 

(na primer dobičkonosnost poslovanja). 
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Ravnanje v podjetju mora vsebovati tudi ravnanje kakovosti, ki se izvaja v skladu s 

sistemom ravnanja kakovosti. Ker podjetje Oracle Software sledi viziji korporacije, je 

ravnateljstvo že ustvarilo tako podjetje ter vzpostavilo take dejavnosti, ki so usmerjene k 

odjemalcu, saj le ti močno vplivajo na uspeha podjetja. Prav tako so na ravni korporacije 

Oracle že jasno in razumljivo opredeljeni sistemi in procesi, ki so na voljo vsem 

zaposlenim v korporaciji Oracle. Korporacija Oracle skrbi za ravnanje sistemov in 

procesov ter tako izboljšuje njihovo učinkovitost kot tudi uspešnost, zagotavlja pa tudi 

učinkovito in uspešno delovanje ter obvladovanje procesov ter meril in podatkov, ki se 

uporabljajo za zadovoljivo opredelitev delovanja celotne korporacije. Tako ima celotna 

korporacija že vzpostavljen sistem ravnanja kakovosti, vendar pa je poudarek na tem, da 

splošno opredeljeni sistemi ter procesi ne vključujejo zakonodaje, ne odražajo stanja ter 

zahtev posameznih podružnic korporacije. Zato je potrebno vzpostavljen sistem ravnanja 

kakovosti prilagoditi posamezni podružnici in njenim potrebam ter okolju. Prav tako 

vzpostavljen sistem ravnanja kakovosti ni skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2000 in 

ni potrjen, podjetje nima ISO potrdila kakovosti. 

 

Korporacija nima urejenih le obvladovanih procesov, ki so prepoznani, za katera so 

določena zaporedja ter vplivi teh procesov, določena merila in metode, ki so potrebni za 

zagotovitev tako učinkovitega delovanja kot tudi učinkovitega obvladovanja teh procesov, 

zagotovljene ima razpoložljivosti virov in informacij, ki so potrebni za podporo delovanja 

in nadziranja teh procesov, izvajanje ukrepov, ki so potrebni za doseganje načrtovanih 

rezultatov in za nenehno izboljševanje teh procesov, urejeno ima tudi dokumentacijo. In 

spet, dokumentacija ni skladna z zahtevami podružnice Oracle Software, je preobsežna in 

ne odraža okolja (pogodbene zahteve odjemalcev in drugih zainteresiranih strani, zahteve 

zakonodaje in upoštevanje predpisov) ter zahtev (odločitev) podružnice. Vendar pa 

predstavlja vsa dokumentacija dobro osnovo pri prilagajanju dokumentacije zahtevam 

podružnice in zahtevam standarda ISO 9001:2000.  

 

Gonilna sila pri določanju potrebne dokumentacije za sistem ravnanja kakovosti bo v 

podjetju Oraclu Softwaru analiza procesov, upoštevajoč zahteve ISO 9001:2000. 

Ravnateljstvo bo določilo dokumentacijo skupaj z ustreznimi zapisi, potrebnimi za 

vzpostavitev, izvajanje in vzdrževanje sistema ravnanja kakovosti in za podporo 

učinkovitemu in uspešnemu delovanju procesov v podjetju. Narava in obseg 

dokumentacije bosta morali zadovoljevati pogodbene in zakonske zahteve ter upoštevati 

predpise, potrebe in pričakovanja odjemalcev in drugih zainteresiranih strani ter morata biti 

primerna za podjetje.  

 

Podjetje Oracle Software bo moralo v skladu z ISO standardom vpeljati in vzdrževati 

dokumentirane postopke za ravnanje vseh dokumentov, ki se uporabljajo pri poslovanju v 
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proučevanem podjetju, pri ravnanju, izvajanju in vzdrževanju sistema kakovosti. 

Dokumente in podatke že sedaj glede na njihovo ustreznost pregledajo in odobrijo 

pooblaščene osebe. Ažuren seznam dokumentov pa zagotavlja hiter dostop do veljavnih 

dokumentov. S tem se prepreči uporaba neveljavnih oziroma zastarelih dokumentov. 

Politika komuniciranja v podjetju že sedaj zagotavlja dostop do dokumentacije tako 

zaposlenim v Oracle Software kot drugim zainteresiranim stranem. Na sliki 7 spodaj je 

podana hierarhija dokumentacije sistema ravnanja kakovosti. Na vrhu piramide 

dokumentiranega sistema kakovosti je uradna politika kakovosti, ki mora biti zapisana v 

poslovniku kakovosti in zavezovati podjetje, da uvede učinkovit sistem kakovosti. S 

poslovnikom kakovosti je priporočljivo vzpostaviti sistem ravnanja kakovosti v podjetju. 

Praktična vodila za zaposlene pa predstavljajo postopki kakovosti, navodila za delo ter 

zapisi kakovosti.  

 

SLIKA 7: Hierarhija dokumentacije sistema ravnanja kakovosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Standard ISO 9001:2000, Mulej, 2004, str. 101. 

 

Dokumentacija sistema ravnanja kakovosti mora vključevati: 

 

a) Dokumentirano izjavo o politiki in ciljih kakovosti , ki bo morala biti objavljena v 

poslovniku kakovosti. Navesti bo potrebno tudi globalne cilje (opredeliti načelno), 

dolgoročne cilje (morajo biti merljivi in prikazani v številčni obliki, da se bo lahko pri 

rednih presojah sistema ravnanja kakovosti ugotavljalo, ali podjetje Oracle Software cilje 

uresničuje in kako učinkovito). Operativni cilji pa bodo dokumentirani v posebni listini, ki 

se bo letno posodabljala, saj bi se sicer vsebina poslovnika zaradi spreminjanja ciljev po 

nepotrebnem spreminjala.  
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Zapisi kakovosti 

Poslovnik kakovosti 
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b) Poslovnik kakovosti, ki je po SIST ISO 9000 opredeljen kot »dokument, ki specificira 

sistem ravnanja kakovosti organizacije« (2002, str. 27). Če bo želelo podjetje Oracle 

Software pridobiti potrdilo kakovosti, bo moralo izdelati in vzdrževati poslovnik 

kakovosti, ki bo moral vključevati predmet sistema ravnanja kakovosti, vključno z razlogi 

in s podrobnostmi glede možnih opustitev, dokumentiranih postopkov, vzpostavljenih za 

sistem ravnanja kakovosti ali sklicev nanje, ter opis medsebojnega vpliva procesov sistema 

ravnanja kakovosti. Poslovnik kakovosti bo moral vsebovati politiko kakovosti, globalne 

cilje in opise procesov tako, da se bo lahko sistem ravnanja kakovosti predstavil partnerjem 

ter zaposlenim v podjetju. Vsebina poslovnika bo odraz resničnega stanja celotnega 

podjetja. V podjetju Oraclu Softwaru poslovnik kakovosti še ne obstaja v taki obliki, ki jo 

zahteva ISO standard. 

 

Ker je poslovnik kakovosti že pripravljen za dejavnost nudenja storitev tehnične podpore, 

in ker je bil osnutek takega dokumenta nekoč v podjetju Oraclu Softwaru že pripravljen, 

dopolnitev slednjega ne bo težavna naloga. Pripravljen poslovnik kakovosti bo v podjetju 

Oraclu Softwaru predstavljal osnovni dokument, ki bo opredeljeval celotni sistem ravnanja 

kakovosti v podjetju. V njem bodo dokumentirani postopki za vzpostavljene sisteme 

ravnanja kakovosti in opisi medsebojnega vpliva procesov sistema ravnanja kakovosti. 

Glavni dokument za ravnanje sistema kakovosti v podjetju bo hkrati predstavljal osnovo za 

izvajanje in vzdrževanje sistema kakovosti. Prejemniki poslovnika kakovosti bodo glavni 

ravnatelj ter vsi poslovno-funkcijski ravnatelji. 

 

c) Dokumentirane postopke, ki jih zahteva ta mednarodni standard, in bodo podajali 

ključne procese, ki vplivajo na kakovost. »Postopek je specificiran način za izvedbo 

aktivnosti ali procesa« (SIST ISO 9000, 2002, str. 23). Zahteve glede dokumentiranih 

postopkov se bodo nanašale na obvladovanje dokumentov, zapisov, neskladnih 

proizvodov, notranje presoje, ukrepov za odpravo vzroka ugotovljenih ter možnih 

neskladnosti (neizpolnjevanje zahtev standarda) ali nezaželenega stanja. Dokumentirani pa 

bodo morali biti tudi drugi procesi, za katere pa v standardu ni predpisanih oblik 

dokumentiranja. To so dokumenti, ki jih zahteva podjetje samo, da bi zagotovilo 

izpolnjevanje zahtev za proizvode in učinkovito obvladovanje procesov. Postopek bo 

moral biti vzpostavljen, dokumentiran, se izvajati in vzdrževati povsod tam, kjer standard 

posebej zahteva dokumentiran postopek. Praktično je priročnik postopkov vodilo 

zaposlenim, kako kaj narediti. 

 

Usmerjenost celotne korporacije Oracle v urejeno ter načrtno izboljševanje procesov za 

zagotavljanje kakovosti storitev posameznih podružnic po celem svetu pomeni, da je 

sistem ravnanja kakovosti vzpostavljen in stalno vzdrževan. Obvladovanje procesov 

obsega dokumentirane postopke, ki določajo način izvajanja storitev povsod tam, kjer bi 
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lahko odsotnost takšnih postopkov slabo vplivala na kakovost. Tako opredeljeni in 

določeni procesi prikazujejo potek posameznih dejavnosti. Opisani, z diagramom 

predstavljeni, procesi so poslovna skrivnost korporacije in so namenjeni samo notranji 

uporabi podružnic Oracla pri opravljanju svojih dejavnosti. Dokumentirani procesi sistema 

kakovosti sestavljajo osnovno dokumentacijo za načrtovanje in nadziranje dejavnosti v 

zvezi s kakovostjo. V njih so do potrebne stopnje podrobnosti podani opisi potekov: 

dejavnosti, pristojnosti in odgovornosti, medsebojnih zvez zaposlenih ter ostalih, ki vodijo, 

izvajajo in preverjajo dela, ki vplivajo na kakovost. 

 

Število procesov, njihov obseg in vsebina so odvisni od zapletenosti področja, 

organiziranosti in vrste dejavnosti družbe. V ta namen v korporaciji obstaja 'Register 

procesov'. Gre za dokument, ki je opredeljen kot zbirka procesov za posamezno dejavnost, 

v katerem je določena struktura, ki natančno opredeljuje posamezen proces. Struktura opisa 

procesov služi vsem podružnicam po svetu pri zaposlovanju novih kadrov, saj natančno 

predstavlja potek postopkov in procesov vseh dejavnosti. Tako lahko služi kot pripomoček 

ob usposabljanju zaposlenih pri spoznavanju nalog in obveznosti. Ker so vsi postopki 

podrobno opisani, grafično predstavljeni, prikazujejo tudi vse vpletene v proces in naloge 

ter odgovornosti posameznikov, kažejo povezave z drugimi procesi, in predstavljajo vse 

dejavnosti v podjetju, kar pomeni, da je za vsako nalogo kateregakoli organizacijskega 

predpisa relativno dobro poskrbljeno, in da podružnica Oracle Software ne bo imela težav 

pri vzpostavljanju zahtev glede dokumentacije, ki jih zahteva mednarodni standard ISO 

9001:2000. 

 

Oracle Software ima dokumentirane postopke, procese, dejavnosti v obliki opisnih, 

napisanih navodil ter grafičnih prikazov vseh procesov z delnimi procesi, ki kažejo tudi 

povezave med njimi. Tako posredno proučevano podjetje vzpostavlja in vzdržuje 

dokumentiran sistem ravnanja kakovosti z namenom stalno in načrtno izboljševati procese 

za zagotavljanje kakovosti svojih storitev. Postopki so dokumentirani na ravni korporacije, 

Oracle Software pa bo na podlagi svojih naročnikov in upoštevanja ustreznih predpisov ali 

zakonskih zahtev in celotne strategije določil, kateri procesi bodo dokumentirani na ravni 

proučevane podružnice. Pri tem pa se bo uporabila metoda korporacije, ki procese 

predstavlja grafično kot diagram pretoka in kjer se uporablja tudi napisana navodila.  

 

d) Dokumente, ki jih podjetje potrebuje, da bi zagotovilo učinkovito načrtovanje, 

delovanje in obvladovanje svojih procesov. Standard dokument opisuje kot »informacija in 

njen nosilni medij« (SIST ISO 9000, 2002, str. 21). Dokumentacija je v podjetju Oraclu 

Softwaru skrbno obvladovana, saj je enotna za poslovanje celotne korporacije. Seveda se 

mora upoštevati tudi dejstvo, da bo potrebno lokalno obvladovati dokumente, ki jih 

zahteva sistem ravnanja kakovosti. Med dokumente podružnice spadajo slike povezav med 
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procesi, diagrami poteka procesov ter opisi procesov, organizacijski diagrami, posebna 

določila, delovna navodila, in podobno.  

 

V standardu je obvladovanje dokumentov določeno s posebnim pisnim postopkom. 

Dokumenti morajo biti najprej pregledani in odobreni ter nato dosegljivi na ustreznih 

delovnih mestih, dokumentacija pa mora biti čitljiva, zastareli dokumenti pa umaknjeni. To 

se že sedaj upošteva v podjetju Oraclu Softwaru, vzpostavljeni pa so tudi dokumentirani 

postopki, ki opredeljujejo potreben način obvladovanja za: 

 

- odobritev primernosti dokumentov pred njihovo izdajo, 

- pregled in posodobitev ter ponovno odobritev dokumentov, ko je to potrebno, 

- zagotovitev, da so spremembe določene in da je določena trenutna oblika 

popravkov dokumentov, 

- zagotovitev, da so ustrezne izdaje primernih dokumentov na voljo na mestih 

uporabe, 

- zagotovitev, da dokumenti ostanejo čitljivi in prepoznavni brez težav, 

- zagotovitev, da so dokumenti zunanjega izvora določeni, njihovo razdeljevanje pa 

obvladovano, 

- preprečitev nenamerne uporabe zastarelih dokumentov in uporaba primerne 

identifikacije zanje, če se obdržijo za kakršenkoli namen. 

 

Oracle Software ima za vse procese dokumentirane postopke za obvladovanje 

dokumentacije sistema ravnanja kakovosti na naslednjih področjih:  

- izdelava, pregled in odobritev dokumentov pred njihovo izdajo, 

- posodobitev dokumentov, zagotavljanje vročitve in spremembe dokumentov, da so 

ustrezne izdaje dokumentov na voljo na ustreznih mestih uporabe, 

- zagotavljajo čitljivost in prepoznavnost dokumentov in preprečujejo uporabo 

zastarelih dokumentov.  

 

Pred izdajo dokumente pregledajo in odobrijo odgovorne osebe, ki niso izdelovalci teh 

dokumentov. Zahteve glede dokumentacije se v vseh oddelkih dosledno upoštevajo. 

Pomembno je tudi arhiviranje posameznih dokumentov, tako da imajo vsi zaposlenih 

pregled nad dokumentacijo. Veljavnost dokumentov je razvidna iz datumov podpisov ter 

pričetka veljavnosti dokumenta. Poleg tega se vodi tudi evidenca o prejemnikih 

dokumentov. Prav tako je s strani korporacije pokrita priprava dokumentiranih postopkov 

(ob spremembah in ob novih postopkih, procesih). Naloga korporacije Oracle je, da vsa 

navodila, nove postopke in nove dokumente posreduje vsem podružnicam Oracla po svetu, 

ki skrbijo za učinkovito vpeljavo dokumentiranih postopkov in navodil sistema podjetja. 

Korporacija določi konec obdobja, do katerega se morajo vsi potrebni dokumenti 
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spremeniti, dopolniti in to tudi preverja.   

 

e) Zapisi, ki jih zahteva ta mednarodni standard, so dokumenti, ki podrobno opisujejo, kdo 

in kdaj naj uporabi katere postopke in z njimi povezane vire za določen projekt, proizvod, 

proces ali pogodbo. Standard opredeljuje zapis kot »dokument, ki navaja dosežene 

rezultate ali predstavlja dokaz o izvedbenih aktivnosti« (SIST ISO 9000, 2002, str. 28). 

Zapisi so posebna vrsta dokumentov, ki jih je treba izdelati in vzdrževati, da bi se z njimi 

dokazala skladnost z zahtevami in učinkovitost delovanja sistema ravnanja kakovosti. 

Potrebno jih je obvladovati. Morajo biti čitljivi, prepoznavni brez težav in dostopni. 

Uporablja se tako strukturirane zapise (obrazce, zapise v informacijskem sistemu, 

podatkovne baze, in podobno) kot tudi nestrukturirane zapise (zapisniki o dogodkih, in 

podobno). V podjetju Oraclu Softwaru je vzpostavljen dokumentiran postopek, ki 

opredeljuje potrebne načine obvladovanja za določanje, shranjevanje, zaščito, dostopnost, 

čas hranjenja in odstranjevanje zapisov. Posebna pozornost je namenjena obvladovanju 

zapisov, saj brez objektivnih dokazil o prejšnjem in izboljšanjem stanju ni mogoče 

objektivno soditi o kakovosti. Zato se skrbno zbira zapise o izboljšavah storitev, procesov, 

učinkovitosti sistema in predvsem o  zadovoljstvu naročnikov in drugih zainteresiranih 

strani (SIST ISO 9000, 2003a, str. 6). 

 

Podjetje Oracle Software je podružnica svetovne korporacije, ki določa in daje navodila za 

poslovanje. Strategija, vizija podjetja je tako določena s strani korporacije, ki tako določa 

kakovost opravljanja storitev, ki jih tržijo podružnice po svetu, tudi proučevano podjetje. 

Na svetovnem nivoju so že določeni sistemi za zagotavljanje kakovosti, vendar je od vsake 

podružnice posebej odvisno, kako bo ta navodila in pravila vpeljala v kulturo poslovanja v 

državi, v kateri deluje, in od vsake podružnice je posebej odvisno, kako bodo te 

spremembe vplivale na nadaljnjo poslovanje.  

 

4.3.2 Odgovornost ravnateljstva 

 

Ravnateljstvo podjetja se mora zavedati, da je odgovornost za slabo kakovost njihova, in 

razumeti, da je zahteva za dobro kakovost stalna obveza, kajti podcenjevanje kateregakoli 

trga je danes razkošje, ki veliko stane. Ravnateljstvo podjetja mora biti pobudnik stalnega 

razvoja na področju zagotavljanja kakovosti. Vujošević poudarja, da je potrebno 

»prepričati vodstvo na vseh ravneh, da pokaže pravi odnos do kakovosti in pravo 

razumevanje« in hkrati poudarja, da to »ni le bistveno – to je vse« (1992, str. 16). 

 

Ravnatelji se morajo zavedati, da 'popolne kakovosti ni', in da je bistvo uspeha v 
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obvladovanju obsega ravnanja kakovosti. Kakovost ni nekaj samo po sebi umevnega, zato 

se odgovornost za obvladovaje kakovosti ne sme 'odrinit' bolj ali manj sposobnemu 

ravnatelju na nižji stopnji hierarhične lestvice (Marovt, 2003, str. 31). Prav tako morajo 

ravnatelji voditi podjetje z zgledom, da se v njem lahko razvija zaupanje zaposlenih, 

sporočati morajo vrednote glede kakovosti in sistema ravnanja kakovosti, ustvarjati morajo 

okolje, ki spodbuja vključevanje in razvoj zaposlenih, sodelovati morajo pri izboljšavah, 

iskanju novih metod in rešitev ter zagotavljati strukture in vire, ki so potrebni za podporo 

strateških načrtov podjetja.  

 

Ravnateljstvo podjetja Oracla Softwara bo moralo v skladu s svojo odgovornostjo za 

določitev politike kakovosti voditi poslovanje podjetja tako, da bo podjetje dosegalo 

zastavljene cilje kakovosti in  uresničevalo obveznosti, ki izhajajo iz dokumentirane 

politike kakovosti. Organizacijska kultura, ki jo bo potrebno ustvariti ob projektu uvajanja 

sistema kakovosti, bo v veliki meri pogojena z izpolnjevanjem zahteve standarda po 

odgovornosti ravnateljstva podjetja. V Oraclu Softwaru je s strani korporacije velika 

pozornost usmerjena v zagotavljanje kakovosti, ravnateljstvo pa je tisto, ki skrbi, da 

politika kakovosti sledi ciljem podjetja, da je razumljiva, se izvaja na vseh ravneh podjetja 

ter izpolnjuje pričakovanja in potrebe kupcev podjetja. Ravnateljstvo podjetja bo moralo na 

nivoju proučevanega podjetja uvesti ustrezne mehanizme, ki bodo v podjetju omogočali 

izvajanje nadzora nad uresničevanjem politike kakovosti. Ravnateljstvo podjetja bo 

odgovorno za razdelitev obveznosti in odgovornosti osebam, ki pri izvajanju svojega dela 

vplivajo na kakovost. Poleg tega bo moralo ravnateljstvo imenovati potrebna in ustrezna 

sredstva, vključno z usposobljenim osebjem, ki so potrebna za uresničitev politike 

kakovosti in doseganje ciljev kakovosti. Za zagotovitev stalne primernosti, ekonomičnosti, 

učinkovitosti sistema in uresničevanje postavljene politike kakovosti, bo moralo 

ravnateljstvo podjetja v ustreznih časovnih presledkih izvajati preglede sistema kakovosti.  

 

Pri urejanju poslovanja skladno z ISO 9001:2000 bodo morali sodelovali vsi zaposleni, še 

posebej pa se bo moralo zavzeti ravnateljstvo podjetja, torej poslovno-funkcijskih 

ravnatelji ter glavni ravnatelj podjetja Oracla Softwara, saj je bistveno za razvoj in 

vzdrževanje učinkovitega in uspešnega sistema ravnanja kakovosti, ki mora dosegati 

koristi za zainteresirane strani, zavezanost in vključenost ravnateljstva in glavnega 

ravnatelja podjetja. Pogoja uspešnega uvajanja procesno usmerjenega sistema kakovosti sta 

tudi resnično spoznanje in želja večine v podjetju, da je to nujno potrebno za nadaljnji 

razvoj ter ustrezno ravnanje. V kolikor projekt uvajanje sistema ravnanja kakovosti po 

zahtevah standarda ISO 9001:2000 v podjetje Oracle Software ne bo imel podpore s strani 

ravnateljstva, vključno z glavnim ravnateljem, bo zaradi dolgotrajnosti postopka in 

prepletanja interesov med rednim poslovanjem podjetja in procesom uvajanja 

primanjkovalo časa in volje v ključnih trenutkih. V takšnem primeru za dosego cilja ne bo 
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dovolj, da se bodo določile odgovornosti in pooblastila ter da se napiše politika kakovosti 

in cilji kakovosti.   

 

4.3.3 Ravnanje s sposobnostmi zaposlenih, s sredstvi in z delovnim okoljem 

  

Standard podaja določene zahteve tudi glede ravnanja z viri, kjer izpostavi preskrbo z viri, 

ki so potrebni za izvajanje, vzdrževanje sistema ravnanja kakovosti in za nenehno 

izboljševanje učinkovitosti sistema ravnanja kakovosti ter za povečanje zadovoljstva 

odjemalcev z izpolnjevanjem njihovih zahtev. Standard pri ravnanju z viri izpostavlja še 

zaposlene, infrastrukturo, delovno okolje, informacije, dobavitelje in partnerstvo ter 

naravne in finančne vire. Posebna pozornost mora biti namenjena virom, ki izboljšujejo 

delovanje podjetja, in večji vklju čenosti ter podpori vseh zaposlenih. Sistemi ravnanja 

kakovosti določajo tudi splošno kulturo podjetja, ki pomembno vpliva na poslovno 

obnašanje vseh zaposlenih in posledično tudi na uspeh podjetja.  

 

Ravnateljstvo bo odgovorno za pridobitev, ustrezno informiranje in vzdrževanje virov, ki 

izboljšujejo sistem ravnanja kakovosti ter zadovoljstvo odjemalcev in drugih 

zainteresiranih strani. Z izboljševanjem in širjenjem sistema ravnanja kakovosti se bo 

njihov vpliv in odgovornost še povečala. V skladu z zahtevami standarda mora podjetje 

načrtovati in zagotavljati vire, vključno s primerno infrastrukturo in delovnim okoljem, ki 

jih potrebuje za: 

 

• izvajanje in vzdrževanje sistema ravnanja kakovosti ter nenehno izboljševanje 

njegove učinkovitosti, 

• povečanje zadovoljstva odjemalcev z izpolnjevanjem njihovih zahtev, 

• varnost in zdravje pri delu ter družbeno odgovorno ravnanje z okoljem. 

 

Oracle Software že sedaj skrbi za ustrezno ravnanje z vsemi temi viri. Pri tem lahko 

posebej izpostavimo ravnanje in pomembnost zaposlenih, saj so v korporaciji Oracle in v 

Oraclu Softwaru izrednega pomena znanje in sposobnosti ter zadovoljstvo zaposlenih v 

podjetju, ki uresničujejo strategije za doseganje ciljev podjetja, saj uspeh korporacije in 

njenih podružnic že dolgo ni več odvisen samo od dobička. Zadovoljstvo zaposlenih se 

kaže v njihovem odnosu do odjemalcev, posledično so zadovoljni tudi odjemalci, njihovo 

zadovoljstvo pa se kaže v dobičku podjetja. Že sedaj je določena potrebna usposobljenost 

zaposlenih, zagotovljeno je tudi njihovo redno usposabljanje. Še bolj pa se bo morala 

zagotoviti osveščenost zaposlenih, da se bodo zavedali pomena in pomembnosti svojih 

dejavnosti in da bodo vedeli, kako lahko prispevajo k doseganju ciljev kakovosti. 
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Tako kot za zaposlene je v podjetju Oraclu Softwaru poskrbljeno tudi za ustrezno 

infrastrukturo  (delovne prostore, opremo, komunikacijo, in podobno) ter delovno okolje, 

ki pozitivno vpliva na motivacijo, zadovoljstvo in delovanje zaposlenih. To v podjetju 

dosegajo tudi z najrazličnejšimi ugodnostmi za zaposlene. Z letno včlanjenostjo podjetja v 

športna društva je zaposlenim omogočena organizirana rekreacija skozi vse leto. Z 

druženjem zaposlenih tudi izven delovnega časa se ohranjajo tesni delovni odnosi, 

nastajajo pa tudi prijateljske vezi. Vsako leto podjetje organizira tudi notranja ter zunanja 

izobraževanja. Notranja izobraževanja so namenjena izključno grajenju in ohranjanju 

odnosov med zaposlenimi. Na takih organiziranih srečanjih se zaposleni seznanijo s cilji, 

vizijo podjetja pa tudi z novostmi v korporaciji Oracle. Občutijo pripadnost podjetju in so 

tako bolj motivirani za delo in doseganje poslovnih rezultatov. Poleg tega pa se utrdijo tudi 

vezi med zaposlenimi, saj je srečanje namenjeno vzajemni pomoči, timskemu delu. Vse to 

vpliva na motiviranost, predanost zaposlenih, ki se počutijo del podjetja in so bolj predani 

doseganju ciljev podjetja. Zunanja izobraževanja pa so namenjena izključno dodatnemu 

izobraževanju zaposlenih na najrazličnejših področjih. 

 

Oracle Software se zaveda tudi pomembnosti odnosov s poslovnimi partnerji. Zato dvakrat 

na leto organizira srečanje partnerjev v Sloveniji, letno pa se organizira srečanje s 

ključnimi partnerji in strankami, ki je namenjeno druženju in utrjevanju vezi. Tukaj ne 

smemo spregledati zelo dobre organiziranosti skupine za trženje, ki skrbi, da so uporabniki 

programske opreme Oracle seznanjeni z novostmi in funkcionalnostjo programov. Zato so 

redno organizirane različne dejavnosti, dogodki, srečanja, ki so namenjeni prav vsem 

uporabnikom Oracle programske opreme. 

 

Ker lahko izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti sistema ravnanja kakovosti pozitivno 

vpliva na finančni rezultat podjetja (z zmanjševanjem odpovedi procesov, izgube materiala 

ali časa, in podobno), mora ravnateljstvo načrtovati, priskrbeti in obvladovati finančne vire, 

ki so potrebni za izvajanje in vzdrževanje učinkovitega in uspešnega sistema ravnanja 

kakovosti in za doseganje ciljev podjetja. Že sedaj so v podjetju v ravnanje z viri vključene 

dejavnosti za določanje potreb po finančnih virih in izvora finančnih virov. Obvladovanje 

finančnih virov vključuje tudi dejavnosti za primerjavo dejanske porabe z načrtovano in 

izvajanje potrebnih ukrepov. Vse te dejavnosti se dosledno odvijajo v finančnem oddelku, 

saj mora podružnica o svojih rezultatih poročati korporaciji Oracle. 

 

Iz tega sledi, da se v podjetju v veliki meri že uveljavlja predstavljena zahteva standarda v 

tem poglavju in tako bistveno ne bo posegla v obstoječo organiziranost podjetja.  
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4.3.4 Proizvodnja in/ali izvedba storitev   

 

Zahteva standarda ISO 9001:2000 po proizvodnji in/ali izvajanju storitev je ključna pri 

sistemu ravnanja kakovosti, v kolikor se želi oceniti sistem po uspešnosti tudi z 

ekonomskega vidika, saj morajo proizvodi ustrezati pričakovanjem bodočih uporabnikov. 

Hkrati tudi nespoštovanje zakonskih zahtev in neupoštevanje predpisov lahko na daljše 

obdobje ogrozi delovanje podjetja. Iz tega sledi, da bo moralo podjetje tej zahtevi, pri 

razvijanju in uvajanju lastnega sistema ravnanja kakovosti, posvetiti veliko pozornosti.  

 

Podjetje se mora pri zadovoljevanju odjemalčevih zahtev ozirati predvsem na visoko raven 

kakovosti proizvodov, upoštevanje časa dobave in zagotavljanje poprodajnih storitev, s 

tem si podjetje lahko ustvari in ohranja zaupanje odjemalcev. Vsako podjetje, ki želi 

vzdrževati višjo raven kakovosti, si mora zasnovati takšen sistem zagotavljanja kakovosti, 

ki bo omogočal večjo prilagodljivost, bo upošteval zahteve celotnega poslovnega procesa 

in bo omogočal obvladovanje postopkov kakovosti. Značilnosti takega sistema 

zagotavljanja kakovosti morajo biti opredeljene v politiki kakovosti podjetja, ki je 

določena v skladu s cilji podjetja.  

 

Proizvodnjo in/ali izvajanje storitev sestavljajo procesi, ki so potrebni za izvedbo izdelka 

oziroma storitve. K takim procesom spadajo dejavnosti, kot je ugotavljanje zahtev 

odjemalcev, prodaja, snovanje in razvoj proizvodov ter dobava izdelkov in posredovanje 

storitev. Standard ISO 9001:2000 zahteva določitev procesov, potrebnih za sistem ravnanje 

kakovosti in njihovo uporabo v celotnem podjetju. V podjetju Oraclu Softwaru so vsi 

procesi in njihove zahteve prepoznavni, prav tako tudi vložki v procese, zahteve, znanje in 

dobavitelji. Procesi so dokumentirani na ravni korporacije in so v pomoč pri usposabljanju 

zaposlenih za izvajanje procesov, izmenjavi znanja in izkušenj v delovnih skupinah, 

merjenju in presojanju procesov, določanju in sporočanju pomembnih značilnosti procesov 

ter analizam, pregledom in izboljšavam procesov. Naloga ravnateljstva pa je, da se 

zagotovi učinkovito in uspešno delovanje teh procesov, da je podjetje sposobno 

zadovoljevati svoje odjemalce.  

 

4.3.5 Merjenja, analize in izboljševanja sistema ravnanja kakovosti  

 

Stalno izboljševanje učinkovitosti sistema ravnanja kakovosti, in z njim povezanih 

procesov, je zahteva, ki jo bo moralo podjetje brezpogojno upoštevati, če bo želelo 

pridobiti potrdilo za skladnost sistema ravnanja kakovosti s standardom ISO 9001:2000. 
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»Organizacija mora planirati in izvajati procese nenehnega izboljševanja učinkovitosti 

sistema vodenja kakovosti in procesov z uporabo politike kakovosti, ciljev kakovosti, 

rezultatov notranjih presoj, analiz podatkov, korektivnih in preventivnih ukrepov ter 

vodstvenega pregleda« (Plos, 2005, str. 2). Čeprav je Plosova trditev nekoliko 

poenostavljena, pa opredeljuje bistvo zahtev standarda ISO 9001:2000, povezanih s stalnim 

izboljševanjem.  

 

Od podjetja se zahteva, da načrtuje in izvaja procese nadziranja, merjenja, analiziranja in 

izboljševanja, ki so potrebni, da podjetje dokaže skladnost proizvoda, da zagotovi 

skladnost sistema ravnanja kakovosti ter da nenehno izboljšuje učinkovitost sistema 

ravnanja kakovosti. Pri tem se zahteva, da podjetje nadzoruje podatke o zadovoljstvu 

uporabnikov, ali je podjetje izpolnilo njihove zahteve.  

 

Pri filozofiji kakovosti so najpomembnejši ukrepi za odpravljanje vzroka ugotovljenih 

neskladnosti ali nezaželenega stanja. Bistveno je, da se uveljavlja povratna zanka. Povratna 

zanka z ukrepi za odpravo vzroka ugotovljenih neskladnosti ali nezaželenega stanja je tista, 

ki sistem kakovosti nenehno izboljšuje. Gre za to, da je sistem nenehnih izboljšav sestavni 

del filozofije kakovosti (Avšič, 2000, str. 16). Torej je potrebno ugotavljati stanje, ki mora 

biti merljivo, in ga primerjamo z določeno referenco. Načini in metode ocenjevanja 

sistemov ravnanja kakovosti se glede na potrebe podjetij lahko spreminjajo, vključujejo pa 

več dejavnosti, kot so na primer izvajanje presoj, pregledi s strani ravnateljstva in 

samoocenitve. Čeprav je namen teh dejavnosti različen, jih povezuje skupen cilj: 

prepoznavanje priložnosti za izboljšave, določanje prednosti in potrebnih ukrepov za 

izboljševanje poslovanja (Novak, 2001, str. 32).  

 

Praviloma je možno doseči, da je proces učinkovitejši, hitrejši in bolj prilagodljiv le z 

njegovim podrobnim preučevanjem, analiziranjem in postopnim spreminjanjem. Poudarek 

je na trajnem izboljševanju procesov, kjer je izboljševanje procesa nikoli zaključena naloga 

in ne enkratno dejanje. Veliko vlogo ima tukaj tudi vključevanje in sodelovanje vseh 

zaposlenih. Vsi zaposleni naj nenehno razmišljajo, kako lahko celoten proces ali svoj del 

narediti bolje, hitreje in z manj sredstvi (Nemec, 2002, str. 255). Podjetje z uporabo 

politike kakovosti, ciljev kakovosti, rezultatov presoj, analiz podatkov, s pregledi ukrepov 

za odpravo vzroka ugotovljenih ali možnih neskladnosti ter nezaželenega stanja in z 

ravnateljskimi pregledi zagotavlja nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema ravnanja 

kakovosti. Notranje presoje se morajo izvajati v načrtovanih presledkih, da se ugotovi, ali 

sistem ravnanja kakovosti ustreza načrtovanim dogovorom, zahtevam standarda ISO 

9001:2000, zahtevam za sistem ravnanja kakovosti, ki jih podjetje postavi, mora se tudi 

presoditi, ali se sistem ravnanja kakovosti učinkovito izvaja in vzdržuje. Če načrtovani 

rezultati niso doseženi, je treba izvesti ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
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neskladnosti oziroma za odpravo vzroka ugotovljenih neskladnosti ali nezaželenega stanja, 

da bi zagotovili skladnost izdelka ali izvedbe storitve. 

 

Vsi ključni procesi v podjetju neposredno vplivajo na uspešnost podjetja Oracla Softwara, 

zato jih je potrebno skrbno spremljati. Oracle Software je del globalne korporacije Oracle 

in tudi tukaj veljajo pravila, ki se nanašajo na vprašanje: »Kako spremljati zadovoljstvo 

naročnikov?» in »Kakšna je učinkovitost procesa?«. Skozi vse leto korporacija Oracle 

spremlja tako zadovoljstvo naročnikov Oracle programske opreme in storitev, saj je 

zadovoljstvo odjemalcev, naročnikov izrednega pomena tudi za korporacijo Oracle, kot 

zaključene dejavnosti posameznih procesov. Evidenca zadovoljstva naročnikov se vodi z 

različnimi vprašalniki, ki jih izpolnjujejo naročniki. Tako se od naročnikov dobi povratna 

informacija. Na vprašalniku (aplikacija), do katerega imajo naročniki dostop preko 

interneta, izpolnijo podatke, ki se nanašajo na uporabo Oracle programske opreme in 

storitev. Vprašanja se nanašajo na najrazličnejša področja, ki lahko povzročajo 

(ne)zadovoljstvo naročnikov. Posamezna vprašanja so rangirana in na koncu sledi rezultat, 

ki korporaciji Oracle pove, kakšna je stopnja zadovoljstva naročnika. Stopnja zadovoljstva 

naročnika je lahko dobra, srednje dobra in kritična. Če je stopnja zadovoljstva naročnika 

kritična, se lokalno opravi osebni razgovor med naročnikom in glavnim ravnateljem 

podjetja. Namen povratnih informacij naročnikov je, da se odpravijo moteči elementi, ki 

otežujejo poslovno sodelovanje med Oraclom Softwarom in naročniki. Vzrok 

nezadovoljstva naročnikov je potrebno analizirati in odpraviti vse motnje, da se izboljša 

poslovni odnos z naročniki, prav tako se je potrebno približati njihovim zahtevam in 

pričakovanjem. 

 

Za doseganje zadovoljstva odjemalcev mora podjetje določiti njihove potrebe in ponuditi 

take proizvode ter meriti rezultate, ki so osnova za izboljševanje. Potrebno se je ozirati na 

štiri cilje poslovanja v smeri doseganja zadovoljstva odjemalcev (Evans, Lindsay, 1999, 

str. 173): 

 

1. zadovoljevanje odjemalcev; proizvodi morajo biti vsaj ustrezni ali presegati 

pričakovanja odjemalcev, 

2. doseganje višjega zadovoljstva odjemalcev kot prednost podjetja pred drugimi 

podjetji tekmeci; pridobivanje prednosti pred podjetji tekmeci na trgu, 

3. obdržati odjemalce na dolgi čas je ključni dejavnik za uspeh podjetja, 

4. pridobivanje tržnega deleža; vstop na nove trge in pridobivanje ter ohranjanje 

tržnega deleža. 

 

Za doseganje teh ciljev mora podjetje zagotavljati stalno izboljševanje vrednosti za 

odjemalce. To vrednost Evans in Lindsay označita kot 'kakovost v povezavi s ceno' (1999, 
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str. 173). Potrošniki namreč ne kupujejo le na osnovi cene. Celotno ponudbo proizvoda, ki 

ga ponuja podjetje, primerjajo s ponudbami podjetij tekmecev na trgu. Na odločitev, kateri 

proizvod bodo izbrali, pa vpliva zaznavanje kakovosti, ki vključuje sam izdelek ter 

najrazličnejše storitve, kot so: predprodajno svetovanje; hitro, ob pravem času in pravilno 

dostavo; poprodajne storitve kot je garancija, servis. V primeru, ko podjetja tekmeci 

ponujajo boljšo izbiro ob podobni ceni, bodo potrošniki izbrali ponudbo z najvišjo zaznavo 

kakovosti. Zato Evans in Lindsay poudarjata, da je razumevanje potrošnikov, kaj točno si 

želijo, ključnega pomena za pridobivanje oziroma ohranjanje prednosti pred drugimi 

podjetji tekmeci na trgu. Samo podjetje pa mora ob zagotavljanju kakovostnih proizvodov 

paziti tudi na nižanje stroškov.  

 

 

5 ZAKLJU ČEK  

 
Kakovost dandanes zahtevamo na vsakem koraku in v vsakem trenutku. Ne razumemo je 

več samo kot skladnost z zahtevami, ampak kot odlično delovanje, ki povečuje 

zadovoljstvo odjemalcev. Prizadevanje za kakovost je zato usmerjeno k vsestranski 

odličnosti, k odnosom in kulturi, kjer od vsakogar pričakujemo in zahtevamo najboljše. To 

pa narekuje razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter nenehno izboljševanje ključnih 

dejavnosti podjetij. V iskanju pravih odgovorov in rešitev ravnatelji podjetij v svetu 

razvijajo in uporabljajo najrazličnejše filozofije, pristope in ravnateljska orodja, ki nenehno 

izboljšujejo kakovost proizvodov ter učinkovitost in uspešnost podjetij. In sistemi ravnanja 

kakovosti vsekakor sodijo mednje.  

 

Tudi v slovenskih podjetjih prevladuje želja in potreba po urejenosti podjetja, saj so 

zahteve trga vedno višje, odjemalci pa vedno bolj zahtevni. Ker se podjetja zavedajo, da 

standard ISO 9001:2000, ki predstavlja zelo pomemben element tekmovanja med podjetji 

na trgu in je v Evropi najbolj priznan in razširjen model zagotavljanja kakovosti, je v 

zadnjem času vedno več slovenskih podjetij, ki imajo po zahtevah tega standarda 

vzpostavljen sistem ravnanja kakovosti. Sistem ravnanja kakovosti po zahtevah ISO 

9001:2000 vedno bolj postaja tisto najmanj, kar poslovni partnerji pričakujejo od podjetja, 

s katerim sodelujejo. Uvedba sistema ravnanja kakovosti v podjetju, ki zahteva njegovo 

stalno izboljševanje, zagotavlja zaupanje odjemalcev pa tudi zakonodajalcev. Vzpostavitev 

sistema v skladu z mednarodnimi standardi skupine ISO 9000 pomeni tudi prenos dobre 

prakse uspešnih podjetij in je temelj za racionalnejše poslovanje ter nenehno izboljševanje 

podjetja na vseh področjih delovanja podjetja.  
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Ker je za tako pomembno odločitev, kot je vzpostavitev sistema ravnanja kakovosti, in ker 

seznanjanje s prednostmi pridobljenega potrdila kakovosti predstavlja spodbudo in pomoč 

pri odločitvi za pridobitev in uvedbo standarda kakovosti, je ključna ugotovitev, zakaj 

sploh pridobiti potrdilo kakovosti. Velika pozornost specialističnega dela je usmerjena v 

prednosti, ki jih tako potrdilo lahko prinese, saj je poslovanje v skladu s standardi danes 

nujno potrebno in prav potrjen sistem kakovosti prinaša prednosti pred drugimi podjetji 

tekmeci na trgu. S pridobljenim potrdilom kakovosti bo lahko podjetje Oracle Software 

uradno potrdilo, da ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem kakovosti v skladu z 

mednarodnimi standardi ISO 9000. S tem pa se bodo dokazali vsi napori in vlaganja v 

zagotavljanje stalne kakovosti proizvodov ter uresničevanje pričakovanja odjemalcev. Ker 

se v podjetju Oraclu Softwaru pri opravljanju dejavnosti že uvaja mnoge elemente 

kakovosti, bo sama pridobitev potrdila kakovosti pomenila odpravo razkoraka med 

zahtevami standarda in prakso.  

 

Kot način uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software je predlagan 

projektni pristop. Projekt uvajanja sistema ravnanja kakovosti v podjetje Oracle Software 

po zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2000 predstavlja prvi korak k pridobitvi 

potrdila kakovosti, s katerim bo podjetje dokazalo usmerjenost k odjemalcem in doseganju 

višje kakovosti. Pripravljen predlog poteka dejavnosti projekta predstavlja pripomoček 

ravnateljstvu pri odločanju za uvajanje sistema ravnanja kakovosti v podjetje in potrjevanje 

sistema ravnanja kakovosti, saj predstavlja celotno pripravo na pridobitev potrdila 

kakovosti. Vključuje opredelitev članov projektnega tima ter njihovo vlogo, pomembnost 

izobraževanja vseh zaposlenih za razumevanje sistema ravnanja kakovosti, primerno 

organizacijsko strukturo, terminski načrt s predvidenim obdobjem trajanja projekta ter 

oceno stroškov projekta. Ker je v podjetju že sedaj vzpostavljen sistem ravnanja kakovosti 

z dokumentiranimi procesi in postopki za stalno izboljševanje poslovanja podjetja, ki sledi 

zahtevam korporacije Oracle, ni pa odraz zahtev podružnice ter ne sledi zahtevam 

standarda ISO 9001:2000, je za projekt določen enoleten okvir. Ker bo izpolnjevanje 

zahtev standarda omogočilo podjetju, da pridobi potrdilo kakovosti, je velik poudarek tudi 

na analizi zahtev standarda ISO 9001:2000 in kako se zahteve že upoštevajo v podjetju 

Oraclu Softwaru, pa tudi, kje se kažejo odstopanja, kjer bo potrebno usmeriti več 

pozornosti za izvajanje teh zahtev. Izvajanje projekta bo lahko omogočilo celotnemu 

osebju in ravnateljstvu podjetja celovit kritičen pregled stanja v organiziranosti poslovanja. 

Prav vloga ravnateljstva pa je pri procesu uvajanja sistema ravnanja kakovosti zelo 

pomembna.  

 

Pri urejanju poslovanja skladno z ISO 9001:2000 morajo sodelovati vsi zaposleni, še 

posebej pa se mora zavzeti ravnateljstvo podjetja, saj je bistveno za razvoj in vzdrževanje 

učinkovitega in uspešnega sistema ravnanja kakovosti, ki mora dosegati koristi za 
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zainteresirane strani, vključenost ravnateljstva. Ravnateljstvo mora resnično verjeti v 

potrebo po ureditvi sistema poslovanja v podjetju, v nasprotnem primeru do želenega 

stanja ne bo prišlo. Odločitev za uvedbo standarda ISO 9001:2000 mora biti torej strateška 

odločitev ravnateljstva v podjetju. Pomembna pa je tako zavzetost ravnateljstva kot tudi 

ostalih zaposlenih, ki so bolj vključeni v sam sistem kakovosti. Če slednji ne zaznajo 

kulture kakovosti, in ne pokažejo zanimanja za spoznanje standardov in njihovih koristi, je 

lahko sistem kakovosti vzpostavljen v podjetju samo navidezno. Bolj, ko bodo zaposleni 

razumeli sisteme kakovosti, standarde in pomen potrdila kakovosti, večjo korist bo lahko 

imelo podjetje od njih. Prav zato pa je potrebno že od začetka izobraževati zaposlene za 

razumevanje pomena kakovosti in jih vključiti v sam projekt.  

 

Cilj projekta je pridobiti potrdilo kakovosti, ki bo lahko predstavljalo dobro vzpodbudo za 

naprej, in tudi obvezo, da bo podjetje opravljalo poslanstvo v zadovoljstvo odjemalcev tudi 

v prihodnje ter da bo zadovoljilo tako njihova pričakovanja kot tudi pričakovanja 

ustanoviteljev podjetja. To priznanje pa ne bo pomenilo zaključka neke naloge, temveč bo 

predstavljalo nadaljnjo obvezo za nenehno izboljševanje in stalno skrb za vzdrževanje 

sistema kakovosti s ciljem, da bi zadovoljili odjemalce, in z željo, da bi ostali med 

najboljšimi na trgu. Kljub vsemu pa je potrebno sistem kakovosti vseskozi vzdrževati ter 

dopolnjevati, kajti hitro se lahko zgodi, da je dokumentirano eno, v praksi pa se procesi 

izvajajo drugače. Zato samo potrdilo kakovosti ne bo smelo biti le prestižen kos papirja, 

temveč resnični dokaz kakovostnega dela in rezultatov. 
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PRILOGA 1  

  
Slovar s slovenskim prevodom tujih izrazov, ki so uporabljeni v besedilu specialističnega 

dela: 

 

1. Action (A) – dejanje, delovanje, ukrepanje, učinek 

2. Check (C) – pregledovanje, preverjanje, nadziranje 

3. Corporation – delniška družba, korporacija 

4. Custom Development Method (COD) – Metodologija izdelave aplikacij po naročilu 

5. Do (D) – storiti, napraviti, izvršiti 

6. Enlargement – povečanje, razširjanje 

7. Information Technology (IT) – informacijska tehnologija 

8. Leadership – vodstvo, vodenje 

9. Lines of Business (LOB) – glavna področja delovanja  

10. Manager, Management – ravnatelj, ravnateljstvo 

11. On line – po liniji (telefonski) 

12. Organization for International Standardization (ISO) – Organizacija za mednarodno 

standardizacijo  

13. Parts per million (ppm) – delov na milijon 

14. Plan (P) – načrtovati 

15. Six Sigma Quality – šest sigma kakovost 

16. Technical Committee – tehnični odbor 

17. Total Quality Management (TQM) – Celovito obvladovanje kakovosti 

18. Web – mreža (internetna) 

19. Zero defect – nič napak 
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racle S
oftw

are d.o.o. Ljubljana, H
erbst, 

2003, str. 

17. 
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PRILOGA 3 

 
TABELA 2: Matrika, ki opredeljuje odgovornosti za posamezne zahteve standarda 
ISO 9001:2000 
 

T
oč

ka
 s

ta
nd

ar
da

  

 
 
 
 
 
 
DEJAVNOST G

la
vn

i r
av

na
te

lj 

R
av

na
te

lj 
fin

an
c 

R
av

na
te

lj 
te

hn
ič

ne
 

po
dp

or
e 

R
av

na
te

lj 
pr

od
aj

e 
z 

ra
vn

at
el

je
m

 tr
že

nj
a 

in
 

ra
vn

at
el

je
m

 
pa

rt
ne

rs
tv

a 
 

R
av

na
te

lj 
sv

et
ov

an
ja

 

R
av

na
te

lj 
iz

ob
ra

že
va

nj
a 

4 Sistem ravnanja kakovosti       

4.1 Splošne zahteve O, I  S    

4.2 Dokumentacija  O S, I S S, I S 

5 Odgovornost ravnateljstva       

5.1 Zavzetost ravnateljstva O S S, I S S S 

5.2 Osredotočenost na odjemalce S  O, I S   

5.3 Politika kakovosti O, I  S    

5.4 Načrtovanje O, I S S S S S 

5.5 Odgovornosti, pooblastila in 

komuniciranje 

S O, I     

5.6 Ravnateljski pregled O S S, I    

6 Ravnanje z viri       

6.1 Splošno – priskrba virov  O, I     

6.2 Zaposleni  O, I     

6.3 Infrastruktura   O, I  S  

6.4 Delovno okolje   O, I  S  

6.5 Informacije O I I I S S 

6.6 Dobavitelj in partnerstvo   S O, I S  

6.7 Finančni viri  O, I     

7 Proizvodnja in/ali izvedba storitev       

7.1 Načrtovanje proizvodnje in/ali 

izvajanje storitev 

  S  O, I  

7.2 Procesi v zvezi z zainteresiranimi 

stranmi 

  S S O, I S 

7.3 Načrtovanje in razvoj   S S O, I  

7.4 Nabava  S, I O, I S, I   

8 Merjenje, analize in izboljševanje       

8.1 Splošno S  O, I    

8.2 Merjenje in nadziranje S  O, I S S S 

8.3 Obvladovanje neskladnih proizvodov  S O, I S S S 

8.4 Analiza podatkov   O, I    

8.5 Izboljševanje S S O, I S S S 

O – odgovornost    S – sodeluje   I – izvaja 

 
Vir: Povzeto po: Standard ISO 9001:2000, Mulej, 2004, str. 110.  
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