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Merila vrednotenja programov 
in sistem kakovosti Gea College

- Fakultete za podjetništvo
2. dan

1
Pripravil in izvaja:
Dr. Anton Peršič

Ljubljana, 5.2. in 19.2.2015

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007/2013, razvojne prioritete 3. razvojna prioriteta – Razvoj človeških virov, 
prednostne usmeritve 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«  
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Program seminarja:

• 2. dan
Ø 8.30 – 10.00 Standard sistema vodenja kakovosti – ISO 9001 (načela 

kakovosti, zahteve standarda, procesni pristop)

Ø 10.15 – 11.45 Drugi standardi vodenja – ISO 19011, ISO  9004, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 26000 (načela, osnovne usmeritve, cilji)

Vaja 3: Usmeritve GEA – strateški cilji (kazalniki)

Ø 12.00 – 13.30 Model odličnosti EFQM, cilji integracije standardov vodenja 
(načela, dejavniki in rezultati, prednosti in koristi, model ESRM-S) 

Vaja 4: Usmeritve GEA – spodbujanje ustvarjalnosti vseh vključenih 

Ø 13.30 Zaključek
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Zagotavljanje kakovosti QA (angl. Quality Assurance) - namen je 
odjemalcem predložiti informacije, ki jim povedo, v kolikšni meri je 
organizacija sposobna izpolniti zahteve povezane z naročili ali 
pogodbami in tako vzpodbuditi zaupanje v organizacijo. Zagotavljanje 
kakovosti pokriva splošne zahteve, ki so zbrane v standardu ISO 9001, ki 
služi tudi za certificiranje s strani tretje strani.

Vodenje kakovosti QM (angl. Quality Management) - je namenjeno 
notranji uporabi podjetja s ciljem težiti k poslovni odličnosti in s tem 
zadovoljiti pričakovanja za vse svoje deležnike. To področje je opisano v 
standardu ISO 9004 in se poudarja pomen učinkovitosti in uspešnosti 
poslovanja (načela kakovosti) ter s samoocenjevanjem pregled stopnje 
zrelosti organizacije.

Namen standardov kakovosti
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Cilji uvajanja sistema kakovosti – ISO 9001

1. Notranje koristi organizacije – zavoda

• Dokumentacijska urejenost poslovanja
- dokumentirana politika kakovosti, vizija, cilji, poslovni procesi,
- regulirana odgovornost in pooblastila za vse vključene deležnike.

• Vrednostni učinki za organizacijo
- racionalizacija aktivnosti procesov – spremljanje s kazalniki,
- sistematično izboljševanje uspešnosti in učinkovitosti izpolnjevanja 
poslanstva in vizije ter smotrov in ciljev organizacije oz. zavoda. 

• Zadovoljstvo zaposlenih
- ustrezno informiranje, sodelovanje, zaupanje, večja kreativnost in 
motiviranost za izpolnjevanje nalog.
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2. Zunanje koristi organizacije – zavoda
• Pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001

- večji ugled pri odjemalcih in poslovnih partnerjih,
- večje tržne priložnosti za organizacijo – kriterij pri razpisih.

• Večje zaupanje do strank - odjemalcev
- spremljanje in merjenje zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih, 
učinkovito reševanje pritožb in ustrezno ukrepanje.

• Omogočen postopen prehod v poslovno odličnost
- dolgoročno strateška usmeritev vsake organizacije v TQM ter uvajanje 
meril evropskega modela odličnosti EFQM.

Cilji uvajanja sistema kakovosti – ISO 9001
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Zainteresirani deležniki v organizaciji – zavodu

Odjemalci, uporabniki 
storitev Dobavitelji izdelkov   

ali storitev

Zaposleni delavci in vodstvo 
organizacije – zavoda

Lastniki organizacije –
zavoda (FO, PO)

Širše družbeno 
okolje (skupnost)
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5. Odgovornost
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Nenehno izboljševanje 
sistema vodenja kakovosti

Model sistema vodenja kakovosti po standardu 
ISO 9001:2008 - temeljna poglavja

Izdelek,
storitev
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8 načel vodenja kakovosti

1. Osredotočenost na 
odjemalce

2. Voditeljstvo

3. Vključenost 
zaposlenih

4. Procesni pristop

5. Sistemski pristop k 
vodenju

6. Nenehno izboljševanje

7. Odločanje na podlagi 
dejstev

8. Vzajemno koristni odnosi 
z dobavitelji
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1. načelo – Osredotočenost na odjemalce

Organizacije so odvisne od svojih odjemalcev in zato naj razumejo 
njihove trenutne in prihodnje potrebe, izpolnjujejo njihove zahteve 
in si prizadevajo preseči njihova pričakovanja.

Ključne koristi:
• boljši poslovni rezultati zaradi prilagodljivosti in hitrih odzivov na 
spremembe v poslovne okolju;
• boljša učinkovitost pri izrabi virov za povečanje zadovoljstva odjemalcev, 
s tem večja lojalnost odjemalcev.

Primeri:
• zagotoviti cilje organizacije, povezane s pričakovanji odjemalcev;
• uravnotežiti pričakovanja odjemalcev in drugih deležnikov.
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Osredotočenost na odjemalce – shematski prikaz

Iz

Skupinsko delo
stalno napredovanje

zadovoljstvo
odjemalcev

Navdušenje
odjemalcev

CILJ
človekZahteve

odjemalcev

metode okolje

opremamaterial

Meritve in povratne
informacije Konkurenca

oprema

Izhodišče Področje
priložnosti

Poslovni proces
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2. načelo – Voditeljstvo

Voditelji vzpostavijo enotnost namena in delovanja organizacije ter 
odločilno vplivajo na ustvarjanje ter ohranjanje notranjega okolja, 
v katerem se zaposleni popolnoma vključijo v doseganje 
postavljenih ciljev.

Ključne koristi:
• zaposleni razumejo cilje in so motivirani za njihovo doseganje;
• aktivnosti se vrednotijo, usklajujejo in izvajajo na enoten način.

Primeri:
• uvajanje jasne vizije prihodnosti organizacije s postavljanjem izzivalnih 
ciljev, ustvarjanju skupnih vrednot ter vzpostavitvi zaupanja in 
sodelovanja – potrebe vseh deležnikov;

• zagotoviti potrebne vire in usposabljanje zaposlenih ter navdihovanje in 
spodbujanje za kreativno in odgovorno izvajanje nalog.
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3. načelo – Vključenost zaposlenih

Zaposleni na vseh ravneh so “kapital” organizacije, njihova 
vključenost zagotavlja osebni razvoj posameznika in uporabo 
sposobnosti v korist organizacije. 

Ključne koristi:
• motivirani, predani in vključeni zaposleni pri doseganju ciljev;
• vzpostavljena je odgovornost za lastne dosežke.

Primeri:

• zaposleni razumejo pomen svojega dela in so pripravljeni za 
sodelovanje ter nenehno izboljševanje aktivnosti za doseganje osebnih 
ciljev in ciljev organizacije;

• večja je inovativnost in ustvarjalnost pri doseganju ciljev;

• zaposleni vrednotijo svoje delo ter izmenjujejo znanje in izkušnje.
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4. načelo – Procesni pristop

Želeni rezultat se doseže uspešneje, kadar se aktivnosti in z njimi 
povezani viri vodijo kot proces - kot logično in bolj razumljivo 
zaporedje izpolnjevanja zahtev.

Ključne koristi:
• nižji stroški in krajši cikli zaradi učinkovite izrabe virov;
• osredotočene in po pomembnosti razvrščene priložnosti za 
izboljševanja.

Primeri:
• spremembe v organizaciji (procesna organiziranost) pri doseganju 
ciljev organizacije; 

• programi usposabljanja in izobraževanja - razvoj zaposlenih;

• uvajanje sistemskih rešitev izboljševanja (sheme procesov).
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Procesni pristop – procesna organizacijska struktura

II. proces

III. proces

I. proces
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Procesni pristop – postopen prehod

A   DANES B  JUTRI C   POJUTRIŠNJEM D  KONČNO

Današnji 
klasični 
način 
organizacije 
podjetja

Proces 
podrejen 
klasiki

Proces 
nadrejen 
klasiki

Procesna 
organiziranost 
podjetja
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Vloga in položaj menedžmenta PP – BPM

18

5. načelo – Sistemski pristop k vodenju

Prepoznavanje, razumevanje in vodenje medsebojno povezanih 
procesov kot sistema, omogoča večjo uspešnost in učinkovitost pri 
doseganju ciljev organizacije.

Ključne koristi:
• povezovanje procesov, ki zagotavljajo najboljše rezultate;
• usmerjanje pozornosti in virov na procese;
• večje zaupanje vseh zainteresiranih strani v organizaciji.

Primeri:
• prepoznavanje povezav med ključnimi aktivnostmi;

• razumevanje medsebojnih vplivov procesov v sistemu;

• vzpostavitev jasnih odgovornosti za vodenje ključnih aktivnosti.
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6. načelo – Nenehno izboljševanje

Sistematičen način nenehnega izboljševanja delovanja organizacije 
naj bo stalen cilj vodstva in vseh zaposlenih v organizaciji.

Ključne koristi:
• napredek pri učinkovitosti zaradi boljše organiziranosti;
• izboljšave na vseh ravneh so usklajene s strateškimi odločitvami v 
organizaciji;
• sposobnost hitrega odziva na spremembe.

Primeri:
• aktivna uporaba načela “P-D-C-A” v vsakdanji praksi (Deming-ov krog 
kakovosti ali „spirala kakovosti“);

• tekoče potrjevanje korektivnih in preventivnih ukrepov izboljševanja.

20

P - plan

planiraj

D - do
izvajaj

C - check

preverjaj

A - act
ukrepaj

Deming-ov krog kakovosti – cikel P-D-C-A
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7. načelo – Odločanje na podlagi dejstev

Učinkovite odločitve za poslovno odločanje slonijo na analizi 
podatkov in informacij.

Ključne koristi:
• pravočasne, in utemeljene odločitve;
• večja sposobnost potrjevanja učinkovitosti preteklih odločitev na 
osnovi dokazil o dejanskem stanju;
• večja sposobnost za kritično presojo in po potrebi spreminjanje 
mnenj in odločitev.

Primeri:
• zagotavljanje primerne točnosti in zanesljivosti informacij, s tem 
odločanje uravnoteženo z izkušnjami in intuicijo;

• podatki dostopni tistim, ki jih potrebujejo.
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8. načelo – Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji

Organizacija in njeni dobavitelji so medsebojno odvisni in vzajemno 
koristen odnos povečuje sposobnost obeh strani za ustvarjanje 
vrednosti.

Ključne koristi:
• večja skupna prilagodljivost na spremenjene tržne razmere in zahteve 
ter pričakovanja odjemalcev;
• optimizacija virov in stroškov poslovanja.

Primeri:
• sistematičen izbor in ocenjevanje ključnih dobaviteljev;

• skupna uporaba znanja in virov ter izmenjava informacij;

• skupne aktivnosti za razvoj in izboljševanje.
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Elementi sistema vodenja kakovosti

standard ISO 9001: 2008 - zahteve

24

Model sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 
9001:2008 - temeljna poglavja
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Bistvene značilnosti 
standarda kakovosti ISO 9001

• vsebina je prilagojena različnim panogam dejavnosti (na začetku 
industrijski pristop – avtomobilska industrija);

• osredotočenost na odjemalce – kupce kot izpolnjevanje zahtev in 
pričakovanj, pomembno z aktivno vključenimi zaposlenimi;

• poudarek je na procesni pristop vodenja kakovosti (v prvih izdajah 
elementarni pristop – zahteve po točkah);

• omogočena je združljivost z drugimi sistemi vodenja (npr. varovanje 
okolja, varstvo pri delu, varovanje informacij, družbena odgovornost);

• zahtevan je sistem stalnega izboljševanja – prepoznavanje priložnosti, 
na osnovi merjenja učinkovitosti in nadzora izvedenih ukrepov.

26

Poglavja ISO 9001:2008

0. UVOD

1. PREDMET
- splošno o standardu, dovoljene opustitve

2. ZVEZA Z DRUGIMI STANDARDI 

3. IZRAZI IN DEFINICIJE

4. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

4.1 Splošne zahteve - organizacija mora vzpostaviti, 
dokumentirati, izvajati, vzdrževati in nenehno izboljševati sistem 
vodenja kakovosti

4.2 Zahteve glede dokumentacije - izdelava Poslovnika kakovosti, 
obvladovanje dokumentov in zapisov
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Poglavja ISO 9001
4.1 Splošne zahteve
Organizacija mora vzpostaviti, dokumentirati, izvajati in vzdrževati 
sistem vodenja kakovosti ter nenehno izboljševati njegovo 
učinkovitost in sicer:

- identificirati procese, določiti zaporedja in povezave;

- določiti kriterije in metode - za zagotovitev učinkovitega 
delovanja in obvladovanja teh procesov; 

- zagotoviti vire in informacije - za podporo delovanja in nadzora 
teh procesov;

- nadzorovati, meriti in analizirati te procese;

- izvajati ukrepe za doseganje planiranih rezultatov in za nenehno 
izboljševanje teh procesov. 

28

Poglavja ISO 9001
4.2 Zahteve glede dokumentacije

4.2.1 Splošno – dokumentacija sistema kakovosti mora vključevati:

- dokumentirane izjave o politiki kakovosti in ciljih; 

- Poslovnik kakovosti (točka 4.2.2) – ki pa mora vsebovati predmet 
sistema vodenja kakovosti, dokumentirane postopke vzpostavljene 
za sistem vodenja kakovosti in opis medsebojnega vpliva procesov; 

- dokumentiranje postopkov – po zahtevah v točki 4.2.3;

- dokumente – za učinkovito planiranje, delovanje in obvladovanje 
procesov v organizaciji;

- zapise – po zahtevah standarda v točki 4.2.4.
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Poglavja ISO 9001

Dokumenti, ki jih standard ISO 9001:2008 izrecno zahteva, 
tako so (6 dokumentov – zapisov):

• Obvladovanje dokumentov - točka 4.2.3;

• Obvladovanje zapisov - točka 4.2.4; 

• Notranje presoje - točka 8.2.2;

• Obvladovanje neskladnih proizvodov - točka 8.3; 

• Korektivni ukrepi - točka 8.5.2; 

• Preventivni ukrepi - točka 8.5.3. 

30
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5. ODGOVORNOST VODSTVA

5.1 Zavezanost vodstva - k razvoju in izboljševanju sistema vodenja 
kakovosti

5.2 Osredotočenost na odjemalce

5.3 Politika kakovosti

5.4 Planiranje - cilji in plani kakovosti

5.5 Odgovornosti, pooblastila in komuniciranje
- določitev predstavnika vodstva;
- notranje komuniciranje - v procesu sistema vodenja Q.

5.6 Vodstveni pregled - pregled s strani vodstva:
- vhodni podatki za pregled;
- rezultati pregleda - z ukrepi izboljševanja.

Poglavja ISO 9001

32

5.1 Zavezanost vodstva
Najvišje vodstvo mora zagotoviti zavezanost razvoju, izvajanju in 
nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti, tako 
da:
- sporoča organizaciji glede izpolnjevanja zahtev odjemalcev, zahtev 
spoštovanje zakonodaje in predpisov;

- določi politiko kakovosti in cilje organizacije;
- izvaja vodstvene preglede ter zagotavlja razpoložljivost virov za 
poslovanje.

5.2 Osredotočenost na odjemalce
- najvišje vodstvo mora zagotoviti, da so zahteve odjemalcev 
opredeljene, izpolnjene z namenom, da se poveča njihovo  
zadovoljstvo. 

Poglavja ISO 9001
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5.3 Politika kakovosti

Najvišje vodstvo mora zagotoviti, da je politika kakovosti:
- primerna namenu organizacije;
- vključuje zavezanost k izpolnjevanju zahtev in stalnemu izboljševanju 
učinkovitosti sistema vodenja kakovosti; 
- podaja okvir za določanje in pregledovanje ciljev; 
- so z njo seznanjeni vsi zaposleni in se nenehno pregleduje ter 
dopolnjuje ustrezna primernost. 

5.4 Planiranje sistema vodenja in cilji kakovosti

- da se izvaja planiranje sistema vodenja kakovosti ter da se  
izpolnjujejo zahteve za doseganje ciljev v organizaciji. 

Poglavja ISO 9001
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5.5 Odgovornost, pooblastila, komuniciranje
- 5.5.1 - najvišje vodstvo mora zagotoviti, da so odgovornosti in 
pooblastila določena in z njimi seznanjeno osebje;

- 5.5.2 - da je določen predstavnik vodstva za sistem kakovosti, z 
odgovornostmi in pooblastili za vzpostavljanje, izvajanje in poročanje 
vodstvu o delovanju sistema kakovosti ter zagotavljanje dvigovanja 
zavesti o zahtevah odjemalcev v celotni organizaciji;

- 5.5.3 - da najvišje vodstvo v organizaciji vzpostavi primerne procese 
komuniciranja in da poteka komuniciranje o učinkovitosti sistema 
vodenja kakovosti. 

Poglavja ISO 9001
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5.6 Vodstveni pregled
- najvišje vodstvo mora pregledovati sistem vodenja kakovosti v 
planiranih časovnih presledkih, da se zagotovi njegova ustreznost, 
primernost in učinkovitost;
- vhodni podatki za pregled morajo vsebovati: rezultate presoj, 
povratne informacije odjemalcev, delovanje procesov in skladnost 
proizvodov, stanje preventivnih in korektivnih ukrepih, spremembam 
in priporočilih za izboljševanje;  

- rezultati vodstvenega pregleda pa morajo vključevati vse odločitve 
in ukrepe v zvezi z izboljševanjem učinkovitosti sistema vodenja 
kakovosti in procesov, izboljševanju proizvodov glede na zahteve 
odjemalcev in potrebne vire za doseganje ciljev organizacije.

Poglavja ISO 9001
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6. VODENJE VIROV
6.1 Priskrba virov - viri morajo biti določeni za izvajanje, izboljševanje 
sistema vodenja kakovosti in za povečevanje zadovoljstva odjemalcev z 
izpolnjevanjem njihovih zahtev in pričakovanj;

6.2 Človeški viri - določiti osebje ter dodeliti odgovornosti na podlagi 
izobrazbe, usposobljenosti, veščin in izkušenj (kompetentnost 
zaposlenih - opis v točki 6.2.2);

6.3 Infrastruktura - priskrbeti in vzdrževati potrebno infrastrukturo -
zgradbe, delovni prostori, procesna oprema, podporne storitve 
(transport, komunikacije);

6.4 Delovno okolje - organizacija mora določiti in obvladovati delovno 
okolje, potrebno za doseganje skladnosti z zahtevami za proizvod.

Poglavja ISO 9001
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6.2.2 Kompetentnost, zavedanje in usposabljanje

Organizacija mora določiti:

- potrebno kompetentnost izvajalcev dela, ki vpliva na kakovost 
proizvoda (storitve);
- zagotoviti usposabljanje ali izvesti druge ukrepe za zadovoljevanje 
teh potreb;
- oceniti učinkovitost izvedenih ukrepov usposabljanja;

- zagotoviti, da se osebje zaveda pomena in pomembnosti svojih 
aktivnosti – kako vpliva na doseganje ciljev;

- vzdrževati primerne zapise o izobrazbi, usposabljanju, veščinah in 
izkušnjah.

Poglavja ISO 9001
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7. REALIZACIJA PROIZVODA

7.1 Planiranje realizacije proizvoda 

7.2 Procesi, povezani z odjemalci

7.3 Načrtovanje in razvoj

7.4 Nabava

7.5 Proizvodnja in izvedba storitev

7.6 Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav

Poglavja ISO 9001
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7.2 Procesi, povezani z odjemalci
7.2.1 Določitev zahtev v zvezi s proizvodom 
7.2.2 Pregled zahtev v zvezi s proizvodom
7.2.3 Komunikacija z odjemalci (reguliran sistem). 

7.1 Planiranje realizacije proizvoda
Organizacija mora planirati in razvijati procese, potrebne za 
realizacijo proizvoda in na primeren način določiti:

- cilje kakovosti in zahteve za proizvod (delovni in finančni načrt);
- potrebo po vzpostavitvi procesov, dokumentov in priskrbi virov, 
specifičnih za proizvod;
- zahtevane aktivnosti overjanja (zahteve naročnika), validacije
(zahteve odjemalcev), nadzorovanja, kontrole (odgovornosti) in 
preskušanja specifične za proizvod; 
- voditi potrebne zapise z dokazovanje izpolnjevanja zahtev. 

Poglavja ISO 9001
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7.3 Načrtovanje in razvoj
7.3.1 Planiranje načrtovanja in razvoja;
7.3.2 Vhodi za načrtovanje in razvoj;
7.3.3 Rezultati načrtovanja in razvoja;
7.3.4 Pregled načrtovanja in razvoja;
7.3.5 Overjanje načrtovanja in razvoja;
7.3.6 Validacija načrtovanja in razvoja;
7.3.7 Obvladovanje sprememb načrtovanja in razvoja.

7.4 Nabava
7.4.1 Proces nabave - izbira in ocenjevanje dobaviteljev 

(materiala, izvajanja storitev, ki pomembno vplivajo                  
na kakovost poslovanja);

7.4.2 Informacije za nabavo - zahteve za odobritev;
7.4.3 Overjanje nabavljenih proizvodov - kontrola.

Poglavja ISO 9001



18.2.2015

22

43

7.5 Proizvodnja in izvedba storitev (vseh določenih procesov, z 
upoštevanjem povezav – vhodov, izhodov)

7.5.1 Obvladovanje proizvodnje in izvedbe storitev                                      
(oprema, navodila za delo, nadzorovanje in merjenje);

7.5.2 Validacija procesov za proizvodnjo (določitev kriterijev za 
pregled in odobritev, osebja, opreme, zapisov);

7.5.3 Identifikacija in sledljivost (status proizvoda po fazah);
7.5.4 Lastnina odjemalcev - skrbno ravnanje;
7.5.5 Ohranitev proizvoda odjemalca (identifikacija, ravnanje,  

transport, pakiranje, skladiščenje, preprečevanje poškodb).

7.6 Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav
- identificiranje potrebe za nadzor in merjenje skladnosti proizvoda z 
zahtevami - periodično kalibriranje merilne opreme, vodenje zapisov o 
kontrolnih meritvah in opremi.

Poglavja ISO 9001
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8. MERJENJE, ANALIZE IN IZBOLJŠEVANJE
8.1 Splošno - planiranje in izvajanje procesov nadzora 

8.2 Nadzorovanje in merjenje
8.2.1 Zadovoljstvo odjemalcev 
8.2.2 Notranje presoje - periodično planirati in izvajati
8.2.3 Nadzorovanje in merjenje procesov
8.2.4 Nadzorovanje in merjenje proizvodov

8.3 Obvladovanje neskladnih proizvodov

8.4 Analiza podatkov - primernost in učinkovitost sistema
vodenja kakovosti in identifikacija možnih izboljšav

8.5 Izboljševanje - izboljševanje učinkovitost vodenja 
sistema kakovosti ter korektivni in preventivni ukrepi

Poglavja ISO 9001
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8.2.1 Zadovoljstvo odjemalcev
- organizacija mora nadzorovati informacije o zaznavanju 
odjemalcev glede izpolnjevanja zahtev in določiti metode za 
pridobivanje in uporabo teh informacij.

8.2.2 Notranja presoja
- organizacija mora izvajati notranje presoje v planiranih intervalih, 
da bi ugotovila ali sistem vodenja kakovosti ustreza planiranim 
dogovorom in se učinkovito izvaja in vzdržuje;  
- organizacija mora presoje planirati, določiti postopke izvajanja, 
upoštevati status in pomembnost presojanih področij in procesov, 
določiti kriterije in odgovornosti za presojo, poročati vodstvu o 
ugotovitvah - potrditev ukrepov.

Poglavja ISO 9001
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8.2.3 Nadzorovanje in merjenje procesov

8.2.4 Nadzorovanje in merjenje proizvodov

- organizacija mora uporabiti ustrezne metode za nadzorovanje in 
merjenje procesov vodenja kakovosti - za dokazovanje sposobnosti 
procesov pri doseganju planiranih rezultatov organizacije - ali 
potrditev korektivnih ukrepov.

- na primernih stopnjah procesa mora organizacija nadzorovati in 
meriti karakteristike proizvoda (storitve), da overi izpolnjevanje 
zahtev za proizvod, zapisi o skladnosti s kriteriji morajo biti vzdrževati 
ter v njih razpoznavne osebe, ki so sprostile proizvod za uporabo.

Poglavja ISO 9001
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8.5 Izboljševanje

8.5.1 Nenehno izboljševanje

8.5.2 Korektivni ukrepi

8.5.3 Preventivni ukrepi

- učinkovitosti sistema vodenja kakovosti z uporabo politike 
kakovosti, ciljev kakovosti, rezultatov presoj, analiz podatkov, 
korektivnih in preventivnih ukrepih in vodstvenega pregleda.

- za odpravo vzrokov neskladnosti, da bi se preprečila njihova 
ponovitev.

- za odpravo vzrokov potencialnih neskladnosti, primerno 
posledicam problemov po dokumentiranem postopku.

Poglavja ISO 9001
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Novosti 5. izdaje standarda ISO 9001:2015

• veliko bolj bo poudarjen vidik uspešnega poslovanja organizacije in 
odgovornost vršnega menedžmenta – obravnava notranjih in zunanjih 
pogojev poslovanja, sistem nenehnega izboljševanja (PDCA);

• bistveno večja bo osredotočenost na učinkovitost menedžmenta 
poslovnih procesov (MPP) – obravnava zahtev in pričakovanj vseh 
zainteresiranih strani (deležnikov) – ne le odjemalcev organizacije; 

• posebej ne bo zahtevan „predstavnik vodstva“ za kakovost – je vloga 
in odgovornost vršnega menedžmenta;

• posebej bo zahtevana obravnava in analiza tveganj in priložnosti v 
procesih in poslovanju organizacije (odpravljanje, izogibanje, 
zniževanje tveganj) – na več nivojih in predlogi ukrepov izboljševanja 
(posebej bodo navedene inovacije);

50

• poudarjena bo zahteva po integraciji in povezanosti na druge, za 
organizacijo aktualne standarde vodenja, še posebej na standard 
varovanja naravnega okolja ISO 14001 – poudarjena usmeritev v 
integracijo standardov vodenja in poslovne odličnosti;

• standard bo imel 10 poglavij (sedaj 8), v novi izdaji pa bo uporabljan 
preprost, splošno bolj razumljiv jezik in način izražanja pri 
izpolnjevanju osnovnih zahtev standarda in delovanja organizacije.

• zahtevana bo obravnava zmožnosti delovanja organizacije, ne le 
sposobnosti ter pri virih upoštevati znanje zaposlenih kot pomemben 
vir v poslovanju organizacije;
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Modre misli: 

Naša najboljša priložnost za srečo
je izobraževanje. Mark Van Doren

Naučiti se moraš pravil igre. Nato pa moraš
igrati bolje kot vsi drugi. Albert Einstein

52

Drugi standardi sistemov vodenja

• ISO 19011 – Smernice za presojanje sistemov vodenja
• ISO 9004 – Smernice za izboljševanje
• ISO 14001 – Sistem menedžmenta z naravnim okoljem
• OHSAS 18001 – Sistem menedžmenta varnosti in zdravja pri 

delu
• ISO 27001 – Sistem menedžmenta varovanja informacij
• ISO 26000 – Načela in smernice družbene odgovornosti
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ISO 19001 – Notranja presoja kakovosti

Kaj JE notranja presoja: - sistematična in neodvisna preiskava za 
ugotavljanje: 

- skladnosti izvajanja aktivnosti (po OP, pravilnikih, ND) glede 
na zahteve standarda;
- učinkovitosti izvajanja aktivnosti v poslovnih procesih;
- vzrokov neskladnosti - proces stalnih izboljšav. 

Kaj NI notranja presoja:
- NI kontrola kakovosti dela posameznikov;
- NI inšpekcija dela za sankcioniranje neskladnosti;
- NI preverjanje znanja udeležencev;
- NI “šok terapija”.

54

Kompetentnost presojevalcev - ISO 19011:2011

Splošno znanje in 
veščine (7.3.1, 

7.3.2)

Znanje in veščine 
specifične za 

kakovost (7.3.3)

Znanje in veščine 
specifične za okolje 

(7.3.4)

Izobrazba Delovne Usposabljanje Izkušnje

izkušnje               za presojevalca s presojo

(7.4)

Osebnostne lastnosti (7.2)

Kakovostne Okoljske
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Odnos med stopnjami 
ocenjevanja - ISO 19011:2011

Razvoj 
kompetentnosti

Začetno 
ocenjevanje

Presojevalec

Izbira 
presojevalne

skupine

Presojanje

Nenehno 
ocenjevanje 
uspešnosti

Vzdrževanje in 
izboljševanje 

kompetentnosti

Kriteriji doseženi 

Kriteriji niso doseženi 

Kriteriji niso doseženi 

Ni izbran
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Pregled tipičnih aktivnosti presoje - po ISO 19011:2011

Začetek presoje (6.2)

- imenovanje vodje presojevalne skupine;                                            
- določanje ciljev, predmeta in kriterijev presoje;                               
- ugotavljanje izvedljivosti presoje;
- izbiranje presojevalne skupine; 
- vzpostavljanje začetnega kontakta s presojancem.

Izvedba pregleda dokumentacije (6.3)

- pregledovanje pomembnih dokumentov sistema vodenja, vključujoč 
zapise in ugotavljanje njihove skladnosti s kriteriji presoje

Priprava na aktivnosti presoje na lokaciji (6.4)

- priprava plana presoje, razdelitev nalog presojevalni skupini;                  
- priprava delovnih dokumentov.
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Izvajanje aktivnosti presoje na lokaciji (6.5)

- izvedba otvoritvenega postopka, sporočanje med presojo; 
- vloge in odgovornosti vodij in opazovalcev;
- zbiranje in preverjanje informacij; povzemanje ugotovitev;         
- priprava zaključkov in izvedba zaključnega sestanka.

Priprava, odobritev in razdelitev poročil o presoji (6.6)

- priprava poročila o presoji;
- odobritev in razdelitev poročila o presoji.

Zaključevanje presoje (6.7)

Izvedba akcij, ki sledijo presoji (6.8)

58
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ISO 9004 Sistemi vodenja kakovosti –

Smernice za izboljševanje

- kot napotki na podlagi širšega obsega ciljev sistema vodenja 
kakovosti po standardu ISO 9001;

- kot vodilo za organizacije pri izboljševanju delovanja ter 
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja.

ISO 9004 – dodatek A – Orodja za samoocenjevanje

- stopnja oz. model zrelosti organizacije,

- samoocenjevanje 6 elementov,  5 ravni vprašanj – grafični prikaz 

60

ISO 9004 - Merjenje in nadzorovanje zadovoljstva

1. V zvezi z zaposlenimi naj organizacija:

- raziskuje mnenja svojih zaposlenih (izpolnjevanje pričakovanj),

- ocenjuje dosežke posameznikov in skupin ter njihov prispevek k 
rezultatom organizacije.

2. V zvezi z lastniki in investitorji naj organizacija:
- ocenjuje svojo sposobnost doseči postavljene cilje,

- ocenjuje svoje finančno delovanje,
- vrednoti vpliv zunanjih dejavnikov na svoje rezultate,

- identificira vrednost, ki so jo prispevali izvedeni ukrepi.
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ISO 9004 - Merjenje in nadzorovanje zadovoljstva

3. V zvezi z dobavitelji in partnerji naj organizacija:
- pregleduje mnenja svojih dobaviteljev in partnerjev o njihovem 
zadovoljstvu s procesi nabave v organizaciji,
- nadzoruje in posreduje povratne informacije dobaviteljem o 
njihovem delovanju in skladnosti s politiko organizacije,

4. V zvezi z družbo (okoljem) naj organizacija:

- opredeli in spremlja primerne podatke v zvezi s svojimi cilji,

- občasno ocenjuje učinkovitost in uspešnost svojih ukrepov in 
dojemanje svojega delovanja v družbi.

- ocenjuje kakovost nabavljenih proizvodov in prispevkov 
dobaviteljev k vzajemni koristi vseh strani.

62
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Standard ISO 14001 – Sistemi ravnanja z okoljem

Ta mednarodni standard podrobno določa:
- zahteve za sistem ravnanja z naravnim okoljem;
- omogoča organizaciji razviti in izvajati politiko varovanja okolja, 

upoštevanje zakonskih zahtev in drugih informacij o pomembnih 
okoljskih vidikih.

Končni cilj tega standarda je podpreti varstvo naravnega okolja ter 
preprečevati onesnaževanje v ravnovesju z družbeno-ekonomskimi 
potrebami.
Standard temelji na metodologiji P-D-C-A za doseganje svoje okoljske 
politike organizacije.

64

Standard ISO 14001 – okoljska politika

Najvišje vodstvo mora določiti okoljsko politiko svoje organizacije in v 
določenem obsegu sistema ravnanja z okoljem zagotoviti, da:

• da je primerna naravi, obsegu in vplivom njenih dejavnosti na okolje;
• vključuje zavezanost za nenehno izboljševanje in preprečevanje 

onesnaževanja;
• vključuje zavezanost za izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki se 

nanašajo na organizacijo in so povezane z njenimi okoljskimi vidiki;
• daje okvir za postavitev in pregled okvirnih in izvedbenih okoljskih 

ciljev organizacije;
• je dokumentirana, se izvaja in vzdržuje ter jo poznajo vse osebe v 

organizaciji in je na voljo širši javnosti.
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Standard ISO 14001 – okoljski vidiki

Organizacija naj prepoznane okoljske vidike v okvirih obsega svojega 
sistema ravnanja z okoljem, pri čemer naj upošteva vhode in izhode, 
povezave s sedanjimi in ustreznimi preteklimi dejavnostmi, proizvodi 
in storitvami. 

Pristop k prepoznavanju okoljskih vidikov lahko vključuje:
- izpuste v zrak, vodo in tla;
- uporabo surovin in naravnih virov;
- uporabo energije;
- odpadke in stranske proizvode.

66

Standard OHSAS 18001 – Sistem vodenja varnosti in 
zdravja pri delu

Standard OHSAS (angl. Occupational, Health and Safety Assessment
Series) je primeren za uporabo v vsaki organizaciji, ki želi:
- vzpostaviti sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, da odstrani 

ali zmanjša tveganja za vse vključene osebe v organizaciji;

- izvajati, vzdrževati in nenehno izboljševati sistem varnosti in 
zdravja pri delu; 

- prepričati se o skladnosti njene politike varnosti in zdravja pri 
delu;

- predstaviti skladnost s tem standardom za varnost in zdravje pri 
delu – tako da izda lastno izjavo ali to potrdi pri zunanji stranki oz. 
certifikacijski instituciji.
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Standard OHSAS 18001 – analiziranje incidentov

Organizacija mora vzpostaviti, izvajati in vzdrževati postopke za 
zapisovanje, preiskovanje in analiziranje incidentov, da bi lahko:
• določila osnovne pomanjkljivosti varnosti in zdravja pri delu ter 

druge dejavnike, ki lahko povzročijo ali prispevajo k pojavu 
incidentov:

• identificirala potrebo po korektivnih ukrepih;
• identificirala priložnosti za preventivne ukrepe;
• identificirala priložnosti za nenehno izboljševanje;
• sporočala rezultate takih preiskav.

68

ISO 27001 Sistemi za upravljanje varovanja informacij -
specifikacija s smernicami za uporabo

Sistem za upravljanje varovanja informacij – SUVI (angl. Information
Security Management System – ISMS):
• je tisti del celotnega sistema za upravljanje, ki temelji na takem 

pristopu do poslovnega tveganja, ki zagotavlja vzpostavitev, vpeljavo, 
delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje in izboljševanje 
varovanja informacij.

Sistem za upravljanje vključuje:

- strukturo organizacije, politike, načrtovanje, odgovornosti,

- prakso, postopke, procese in sredstva. 
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Varovanje informacij (SUVI) – značilnosti

Namen je zagotavljanje neprekinjenega poslovanja in omejevanje 
poslovne škode na najnižjo možno mero – s preprečevanjem in 
zmanjševanjem učinkov varnostnih incidentov.

Varovanje informacij omogoča dostop do skupnih informacij, s tem ko 
zagotavlja zaščito informacij in računalniške opreme. Zajema tri osnovne 
značilnosti:

• Zaupnost: zaščita občutljivih informacij pred nepooblaščenim 
razkritjem ali očitnim prestrezanjem.
• Neoporečnost: varovanje točnosti in popolnosti informacij in računalniške 
programske opreme;

• Razpoložljivost: zagotavljanje, da so informacije in osnovne storitve 
na voljo uporabnikom, kadar je potrebno.

70

ISO 27001 – zahteve, shematski prikaz
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prepoznavanje in 
vrednotenje sredstev 

prepoznavanje in 
vrednotenje sredstev 

ocenjevanje ranljivostiocenjevanje ranljivostiocenjevanje groženj ocenjevanje groženj 

prepoznavanje 
obstoječe zaščite
prepoznavanje 

obstoječe zaščite

ocenjevanje tveganj ocenjevanje tveganj 

ISO 27001 - Postopek ocenjevanja tveganj,            
shematski prikaz

72

• Informacijska sredstva
- podatkovne zbirke in datoteke s podatki,
- sistemska dokumentacija, operativni in podporni postopki, 

uporabniški priročniki, načrti za neprekinjeno delovanje,…
- sistemska dokumentacija organizacije, delovni postopki,

navodila,…
- pogodbe, naročila,… (podatki o kupcih in poslih),
- poročila o poslovanju.

• Sredstva programske opreme
- aplikacijska programska oprema,
- temeljna programska oprema,
- razvojna orodja in podporni programi.

Vrste sredstev
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Vrste sredstev
• Fizična sredstva

- računalniška in komunikacijska oprema,
- nosilci podatkov (diski, trakovi, CD-ROM,..),
- druga tehnična oprema (napajalniki, hladilne naprave)
prostori, pohištvo.

• Storitve
- računalniške in komunikacijske storitve,
- druge tehnične storitve (razsvetljava,  napjanje, klima).

• Ljudje
- zaposleni, zainteresirane stranke.

• Podoba in ugled organizacije

74

Stopnja
grožnje

Nizka Srednja Visoka

Stopnja
ranljivosti

N S V N S V N S V

0 0 1 2 1 2 3 2 3 4
1 1 2 3 2 3 4 3 4 5

2 2 3 4 3 4 5 4 5 6
3 3 4 5 4 5 6 5 6 7

Vrednost
sredstva

4 4 5 6 5 6 7 6 7 8

Vrednotenje sredstva
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Stroški učinkovitosti varnostnih kontrol

76

ISO 26000 – Načela družbene odgovornosti – I.

• Pristojnost – pomeni obveznost vršnega menedžmenta, da 
odgovarja nadzornim interesom organizacije, in obveznost 
organizacije, da odgovarja pravnim organom glede zakonov in 
predpisov.   

• Preglednost – organizacija naj jasno, točno in v celoti ter v 
razumni in zadostni meri razkrije politiko, odločitve in dejavnosti, 
za katere je odgovorna, vključno z njihovimi poznanimi in možnimi 
vplivi na družbeno in naravno okolje.

• Etično ravnanje – ravnaje organizacije naj temelji na vrednotah, 
kot so poštenost, enakost in neoporečnost.

• Spoštovanje interesov udeležencev – organizacija naj upošteva 
interese njenih udeležencev, npr. lastnikov, zaposlenih, 
odjemalcev ali organizacij, ki jo sestavljajo.
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ISO 26000 – Načela družbene odgovornosti – II.

• Spoštovanje vladavine prava – nanaša se na nadvlado 
zakonodaje, še posebej na zamisel, da ni noben posameznik ali 
organizacija nad zakonom in, da zakon velja tudi za vlado.    

• Spoštovanje mednarodnih norm delovanja – je pomembno, 
kadar z zakonodajo oz. njenim izvrševanjem ni poskrbljeno za 
ustrezne okoljske ali družbene zaščitne ukrepe ali da je državna 
zakonodaja v nasprotju s takšnimi mednarodnimi normami.

• Spoštovanje človekovih pravic – organizacija naj dejansko 
spoštuje in spodbuja pravice, ki so opredeljene v Mednarodni 
listini človekovih pravic ter naj spoštuje univerzalnost teh pravic v 
vseh državah in kulturah sveta.

78

ISO 26000 – Gradniki družbene odgovornosti
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ISO 26000 – Gradniki družbene odgovornosti, opis – I.

6.2 Organizacijsko upravljanje – je poslovno-organizacijski sistem, 
s katerim v vsaki organizaciji sprejemajo in izvršujejo odločitve pri 
sledenju svojim smotrom in ciljem. V okviru družbene odgovornosti 
ima organizacijsko upravljanje posebno značilnost, da je hkrati 
osrednja funkcija vsake organizacije, saj je okvir za odločanje in 
ukrepanje, da ravna družbeno odgovorno glede na vse druge 
osrednje teme oz. gradnike družbene odgovornosti  

6.3 Človekove pravice – so temeljne, do katerih so upravičena vsa 
človeška bitja. Obstajata dve širši kategoriji človekovih pravic: prva 
zajema državljanske in politične pravice, druga pa zajema 
gospodarske, socialne in kulturne pravice.

80

6.4 Delovne prakse – obsegajo vse politike in prakse v zvezi z 
delom, ki se izvaja v organizaciji in ga izvaja organizacija ali se izvaja v 
njenem imenu, vključno z delom podizvajalcev. Družbeno odgovorne 
delovne prakse pomembno vplivajo na spoštovanje vladavine prava 
in so bistvene za socialno pravičnost, stabilnost in mir v svetu.

ISO 26000 – Gradniki družbene odgovornosti, opis – II.

6.5 Okolje – odločitve in dejavnosti organizacije nenehno vplivajo na 
naravno okolje ne glede na to, kje se organizacija nahaja. Okoljska 
odgovornost je pogoj za preživetje, blaginjo in napredek človeka, zato 
je tudi pomemben vidik družbene odgovornosti vsake organizacije.

6.6 Poštene poslovne prakse – gre za etično ravnanje organizacije 
pri poslovanju z drugimi organizacijami in zadevajo način, kako 
organizacija komunicira z drugimi organizacijami za pospeševanje 
pozitivnih izidov poslovanja. 
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ISO 26000 – Gradniki družbene odgovornosti, opis – III.

6.7 Potrošniške zadeve – organizacije, ki zagotavljajo proizvode in 
procese ter nudijo pomoč potrošnikom in drugim odjemalcem, so 
odgovorne do teh potrošnikov in odjemalcev. Vprašanja potrošnikov 
v zvezi z družbeno odgovornostjo se med drugim nanašajo na 
pošteno trženje, varovanje zdravja in varnosti, trajnostno porabo, 
razreševanje sporov in popravo krivic, zaščito podatkov in zasebnosti.

6.8 Vključevanje v skupnost in njen razvoj – organizacije se 
povezujejo s skupnostmi, v katerih delujejo. Organizacije, ki se na 
spoštljiv način povezujejo s skupnostjo in njenimi institucijami, 
odražajo in utrjujejo demokratične in državljanske vrednote. 
Prispevek organizacije k razvoju skupnosti lahko pospeši nastanek 
večje blaginje v skupnosti v obliki izboljšanja kakovosti življenja 
prebivalstva.

82

Modre misli: 

Neumnost je početi isto stvar vedno znova in 
pričakovati različne rezultate. Albert Einstein

Največja nagrada za človekov trud ni tisto, 
kar bo zanj dobil, temveč tisto, 

kar bo postal. Ruskin
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Vaja 3: Usmeritve Gea College
– strateški cilji (kazalniki – realen, konkreten, merljiv) 

Strateški razvojni cilji – na http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/
Cilj GEA Collegea je v nekaj letih postati najboljša šola v tem delu Evrope.
Ø razvili in vpeljali bomo prepoznaven in prestižen izobraževalni program 

podjetništva,
Ø vzpostavili bomo sistem dejavnosti, ki bo povezan z razvojno-raziskovalnimi 

področji,
Ø strateško se bomo povezali s predstavniki vodilnih gospodarskih dejavnosti v 

regiji,
Ø združili bomo mednarodno prepoznavne strokovnjake, ki bodo osnovno gibalo 

za delovanje in razvoj dejavnosti GEA Collegea,
Ø vzpostavili bomo sistem mednarodne organizacije in organiziranosti GEA 

Colllegea,
Ø vzpostavili bomo regionalno mrežo strateško povezanih izobraževalnih inštitucij.
Opomba: na spletni strani Gea, College 17.12.2014.

84

Model odličnosti EFQM – koristi
Evropska fundacija za menedžmenta kakovosti je objavila model EFQM 
(angl. European Foundation for Quality Management) kot neobvezujoč 
okvir, kot poslovno orodje, s katerim se lahko prepoznava, da je trajno 
odličnost poslovanja možno doseči preko uporabe različnih pristopov. 

Model EFQM je zasnovan na ideji, da zadovoljstvo odjemalcev, 
zadovoljstvo zaposlenih in pozitivni vpliv na družbo skupaj pripomorejo 
k trajnostnemu razvoju in odličnim poslovnim izidom organizacije.

Z modelom EFQM je prepoznano, da odlične organizacije dosegajo in 
trajno ohranjajo ravni delovanja, ki izpolnjujejo ali presegajo 
pričakovanja vseh njihovih deležnikov.
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Temeljna načela odličnosti po modelu EFQM – I.

Ø Dodajanje vrednosti za odjemalce – odlične organizacije 
dosledno dodajajo vrednost za odjemalce z razumevanjem, 
predvidevanjem in izpolnjevanjem potreb in pričakovanj ter 
izkoriščanjem priložnosti.

Ø Ustvarjanje trajne prihodnosti – odlične organizacije z 
izboljševanjem uspešnosti svojega delovanja pozitivno vplivajo na 
svet okoli sebe, s tem pa tudi na gospodarske, okoljske in družbene 
razmere v skupnostih, s katerimi so v stiku.

Ø Razvijanje sposobnosti organizacije – odlične organizacije 
razvijajo svoje sposobnosti z uspešnim menedžmentom sprememb 
znotraj in zunaj svojih meja.

86

Temeljna načela odličnosti po modelu EFQM – II.

Ø Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti – odlične 
organizacije ustvarjajo višjo vrednost in raven uspešnosti svojega 
delovanja s stalnim izboljševanjem in sistematičnim inoviranjem, 
tako da izkoristijo ustvarjalnost svojih deležnikov. 

Ø Vodenje z vizijo, navdihom in integriteto – odlične organizacije 
imajo voditelje, ki oblikujejo in udejanjajo prihodnost ter so zgled 
vrednot in etičnih načel organizacije.

Ø Agilni menedžment – odlične organizacije so splošno priznane 
zaradi svoje sposobnosti prepoznavanja ter uspešnega in 
učinkovitega odzivanja na priložnosti in nevarnosti.
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Temeljna načela odličnosti po modelu EFQM – III.

Ø Doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih – odlične 
organizacije cenijo svoje zaposlene ter ustvarjajo kulturo 
pooblaščanja za doseganje ciljev organizacije in osebnih ciljev 
zaposlenih.

Ø Trajno doseganje izvrstnih rezultatov – odlične organizacije 
dosegajo na svojem področju delovanja trajno izvrstne rezultate, ki 
izpolnjujejo tako kratkoročne kot dolgoročne potrebe vseh njihovih 
deležnikov.

88

Shematski prikaz modela odličnosti EFQM
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Model EFQM – dejavniki in rezultati

Dejavniki – nam povedo, kaj organizacija dela.

Rezultati – nam povedo, kaj organizacija dosega in so posledica 
dejavnikov, ki jih izboljšujemo s pomočjo povratnih informacij s 
strani rezultatov.

90

Dejavnik – 1. Voditeljstvo
Odlične organizacije imajo voditelje, ki oblikujejo prihodnost in jo 
udejanjajo, pri čemer dajejo zgled za njihove vrednote in etiko 
organizacije ter vseskozi zbujajo zaupanje. So fleksibilni in organizaciji 
omogočajo, da predvidi in se pravočasno odzove na dogodke, s čemer 
zagotavljajo njeno stalno uspešnost. Vključene so točke:

1a – Voditelji razvijajo poslanstvo, vizijo, vrednote in etiko ter dajejo zgled.

1b – Voditelji določajo, spremljajo, pregledujejo in vodijo izboljšave sistema 
menedžmenta in delovanja organizacije.

1c – Voditelji sodelujejo z zunanjimi deležniki.

1d – Voditelji krepijo kulturo odličnosti skupaj z zaposlenimi v organizaciji.

1e – Voditelji zagotavljajo, da je organizacija fleksibilna in uspešno 
obvladuje spremembe.
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Dejavnik – 2. Strategija
Odlične organizacije uresničujejo svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem 
strategije, ki je ciljno usmerjena na deležnike. Za udejanjanje strategije 
razvijajo in širijo ustrezne politike, načrte, cilje in procese. 
Vključene so točke:

2a – Strategija temelji na razumevanju potreb in pričakovanj deležnikov ter 
zunanjega okolja.

2b – Strategija temelji na razumevanju lastnega delovanja in sposobnosti.

2c – Strategija in podporne politike se razvijajo, pregledujejo in 
posodabljajo.
2d – Strategija in podporne politike se posredujejo, izvajajo in spremljajo.

92

Dejavnik – 3. Zaposleni
Odlične organizacije cenijo svoje zaposlene in ustvarjajo takšno kulturo, 
ki omogoča vzajemno koristno doseganje ciljev organizacije in osebnih 
ciljev zaposlenih. Razvijajo sposobnosti svojih zaposlenih ter zagovarjajo 
poštenost in enakopravnost. Za svoje zaposlene skrbijo, z njimi 
komunicirajo, jih nagrajujejo in priznavajo, tako da jih motivirajo, 
spodbujajo njihovo zavzetost ter jim omogočajo uporabo in razvoj 
lastnih veščin in znanja v korist organizacije. 
Vključene so točke:

3a – Kadrovski načrti podpirajo strategijo organizacije.
3b – Zaposleni razvijajo svoje znanje in sposobnosti.

3c – Zaposleni delujejo usklajeno, so vključeni in pooblaščeni.
3d – Zaposleni uspešno komunicirajo po celotni organizaciji.
3e – Zaposlene se nagrajuje, priznava in se zanje skrbi.
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Dejavnik – 4. Partnerstva in viri
Odlične organizacije načrtujejo in obvladujejo zunanja partnerstva, 
dobavitelje in notranje vire v podporo svoji strategiji in politikam ter za 
uspešno izvajanje procesov. Zagotavljajo uspešno obvladovanje svojega 
vpliva na okolje in družbo. Vključene so točke:

4a – Menedžment partnerjev in dobaviteljev za doseganje trajnostne 
koristi.

4b – Menedžment financ za zagotavljanje trajnega uspeha
4c – Menedžment zgradb, opreme, materialov in naravnih virov, ki se 
obvladujejo trajnostno.
4d – Menedžment tehnologij za podporo doseganja strategije.
4e – Menedžment informacij in znanja za podporo uspešnemu odločanju in 
vzpostavitvi sposobnosti organizacije.

94

Dejavnik – 5. Procesi, izdelki in storitve
Odlične organizacije razvijajo, obvladujejo in izboljšujejo procese, izdelke 
in storitve, da bi povečevale vrednost za odjemalce in druge deležnike. 
Vključene so točke:

5a – Razvoj in menedžment procesov za kar največje optimiziranje 
vrednosti za deležnike.
5b – Izdelki in storitve se razvijajo za doseganje optimalne vrednosti za 
odjemalce.
5c – Izdelki in storitve se uspešno promovirajo in tržijo.

5d – Izdelki in storitve se proizvajajo, dostavljajo in obvladujejo.
5e –Menedžment in krepitev odnosov z odjemalci.
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6. Rezultati povezani z odjemalci
Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki 
zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja svojih odjemalcev. 
Vključene so točke:

6a – Dojemanje – gre za to, kako odjemalci dojemajo organizacijo. To lahko 
ugotovimo iz več virov, npr. iz anket, ciljnih skupin, ocen, pohval in pritožb. 
To dojemanje naj bi iz odjemalčevega zornega kota dalo jasno razumeti, 
kako organizacija uresničuje svojo strategijo in cilje.

6b – Kazalniki uspešnosti delovanja – to so notranja merila, ki jih 
organizacija uporablja za spremljanje, razumevanje, napovedovanje in 
izboljševanje uspešnosti svojega delovanja ter za predvidevanje svojega 
vpliva na dojemanje odjemalcev.
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7. Rezultati povezani z zaposlenimi
Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki 
zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih zaposlenih. 
Vključene so točke:

7a – Dojemanje – gre za to, kako zaposleni dojemajo organizacijo, kar lahko 
ugotovimo iz več virov, npr. iz anket, ciljnih skupin, razgovorov in 
strukturiranih ocen. To dojemanje naj bi iz zornega kota zaposlenih 
omogočilo jasno razumevanje, kako uspešno organizacija uresničuje in 
razširja svojo strategijo in podporne politike ter procese povezane z 
zaposlenimi.

7b – Kazalniki uspešnosti delovanja – to so notranja merila, ki jih 
organizacija uporablja za spremljanje, razumevanje, napovedovanje in 
izboljševanje uspešnosti delovanja svojih zaposlenih ter za predvidevanje 
svojega vpliva na njihovo dojemanje.
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8. Rezultati povezani z družbo
Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki 
zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja relevantnih 
deležnikov v družbi. Vključene so točke:

8a – Dojemanje – gre za to, kako družba dojema organizacijo. To lahko 
ugotovimo iz več virov, npr. iz anket, poročil, člankov v tisku, javnih srečanj, 
od nevladnih organizacij, predstavnikov javnosti in organov oblasti. To 
dojemanje naj bi iz zornega kota družbe omogočilo jasno razumeti, kako 
uspešno organizacija udejanja in uresničuje svojo strategijo in podporne 
politike ter procese povezane z družbo in okoljem.

8b – Kazalniki uspešnosti delovanja – to so notranja merila, ki jih 
organizacija uporablja za spremljanje, razumevanje, napovedovanje in 
izboljševanje uspešnosti svojega delovanja ter za predvidevanje svojega 
vpliva na dojemanje relevantnih deležnikov v družbi.

98

9. Rezultati poslovanja
Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki 
zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih poslovnih 
deležnikov. Vključene so točke:

9a – Poslovni rezultati – to so ključni finančni in nefinančni poslovni 
rezultati, ki kažejo, kako uspešno organizacija udejanja in širi svojo 
strategijo. Nabor meril in relevantni cilji se določajo in dogovorijo skupaj s 
poslovnimi deležniki.

9b – Kazalniki uspešnosti delovanja – to so ključni finančni in nefinančni 
kazalniki poslovanja, ki se uporabljajo za merjenje operativne uspešnosti 
poslovanja organizacije. Pomagajo spremljati, razumeti, napovedovati in 
izboljševati verjetne poslovne rezultate organizacije.
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Vključitev temeljnih načel v merila - dejavniki
MERILO - DEJAVNIKI

NAČELA

1. 
Voditeljstvo

2. 
Strategija

3. 
Zaposleni

4. 
Partnerstva 
in viri

5. Procesi, 
izdelki in 
storitve

Del merila a b c d e a b c d a b c d e a b c d e a b c d e

Dodajanje vrednosti za 
odjemalce

Ustvarjanje trajne prihodnosti

Razvijanje sposobnosti 
organizacije

Spodbujanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti

Vodenje z vizijo, navdihom in 
integriteto

Agilni menedžment

Doseganje uspehov z 
nadarjenostjo zaposlenih

Trajno doseganje izvrstnih 
rezultatov
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Logika RADAR
Logika RADAR (Results – rezultati, Approach – pristop, Deployment –
razširjenost pristopa, Assessment – ocenjevanje, Rewiew – pregled) je 
dinamični ocenjevalni okvir in vodstveno orodje, ki omogoča strukturiran 
način spremljanja in ocenjevanja delovanja organizacije ter določa, da 
mora organizacija:

- v svoji strategiji opredeliti katere rezultate želi doseči;
- načrtovati in razvijati povezano množico celovitih pristopov, da bi 

dosegla želene rezultate v sedanjosti in prihodnosti;
- sistematično udejanjati in razširjati pristope, da bi zagotovila izvedbo;
- ocenjevati in izboljševati pristope na podlagi spremljanja ter analize 

doseženih rezultatov in dejavnosti učenja, ki potekajo.
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Priznanje PRSPO – cilji

Namen PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost) je 
spodbujanje slovenskih zasebnih in javnih organizacij k uvajanju 
sistemov uspešnega in celovitega doseganja kakovosti. Cilji 
priznanja Vlade RS so:

- pospeševati zavedanje o evropskem modelu odličnosti poslovanja;
- pospeševati zavedanje o kakovosti in prizadevanja za večjo 

kakovost poslovanja v Sloveniji (nenehno izboljševanje);
- spodbujati procese samoocenjevanja po modelu EFQM;
- spodbujati primerjave z domačimi in tujimi organizacijami;
- priznati organizacijam dosežke v Sloveniji na področju poslovne 

odličnosti;
- promovirati uspešne strategije in programe kakovosti doma in v 

tujini.

102

Model odličnosti EFQM in družbena odgovornost –
5 korakov aktivnosti (21 standardiziranih orodij aktivnosti)

1. Ustvarite zavedanje in zavezanost – pred začetkom uvajanja 
družbene odgovornosti je potrebno ustvariti zavezanost vršnega 
menedžmenta in primerno zavedanje vseh zaposlenih o pomenu in 
koristih družbene odgovornosti in poslovne odličnosti.

2. Prepoznajte udeležence ter njihove potrebe in pričakovanja – za 
organizacije, ki želijo biti bolj družbeno odgovorne je osnovno izhodišče 
prepoznavanje ter razumevanje interesov in tveganj vseh udeležencev 
organizacije.

3. Izvedite samoocenjevanje po shemi EFQM za družbeno 
odgovornost organizacij – z izvedbo samoocenjevanja družbene 
odgovornosti lahko organizacije sistemsko pregledujejo svoje delovanje 
in izide v skladu s shemo modela odličnosti EFQM.
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Model odličnosti EFQM in družbena odgovornost –
5 korakov aktivnosti (21 standardiziranih orodij aktivnosti)

4. Izboljšajte delovanje organizacije – na podlagi analiziranih izidov 
samoocenjevanja organizacije prepoznavajo aktivnosti za izboljševanje, 
ki lahko pomagajo napredovati na poti uresničevanja družbene 
odgovornosti.

5. Pregledujte in poročajte o družbeno odgovornem ravnanju –
javno poročanje o družbeni odgovornosti omogoča vpogled v to, kako 
organizacija posluje in uresničuje pričakovanja svojih udeležencev, kako 
zagotavlja merjenja in preglednost poslovanja ter tako pomaga k boljši 
podobi organizacije.
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Integracija standardov menedžmenta – pomen
Po številnih raziskavah tudi v Sloveniji je prepoznana korelacija integracije 
standardov, modelov in pristopov menedžmenta na poslovno uspešnost in 
trajnostni razvoj ter celovito uresničevanje družbene odgovornosti (Piskar
& Dolinšek, 2006; Repše, 2007; Jošt, 2008; Podobnik, 2008; Bodlaj, 2009; Rusjan 
& Castka, 2010, Alič, 2012; Mulej & Hrast, 2012).

Ključni pomen integracije standardov menedžmenta:
• sinergijski učinki – poslovne koristi in prednosti za organizacijo za lažje 

izpolnjevanje postavljenih ciljev procesov in organizacije;

• večja dodana vrednost – izmenjava odličnih primerov dobrih praks že 
uveljavljenih standardov in orodij vodenja;

• možnost uvajanja inovativnih pristopov integracije – npr. pristop 
„meta menedžmenta“ kot model vodenja, ki se celovito prilagaja 
samim organizacijam, panogam dejavnosti ali družbenem okolju pri 
izpolnjevanju zahtev in pričakovanj vseh deležnikov (Asif, 2010). 
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• poudarek na integracijo okoljskega presojanja menedžmenta z 
uporabo EU sheme EMAS (angl. Eco-Management and Audit Sheme)  
– za spodbujanje nenehnega izboljševanja okoljske uspešnosti 
organizacije, ki vpliva na trajnostni razvoj  (Kaker, 2011). 

• možnost uporabe razvojnega koncepta „od zibelke do zibelke“ (angl. 
Cradle-to-Cradle Design) – temelji na takšnem načinu reciklaže 
odpadkov, ki omogoča ohranjanje kakovosti vgrajenih materialov in s 
tem zagotavlja bistveno zmanjšanje vplivov na naravno okolje 
(Kranjac, 2011)

• možnost usmeritve v pristop „revolucije“ – pomeni nujno usmeritev v 
spremembe razmišljanja in delovanja ljudi pri ohranjanju naravnega 
okolja z uporabo novih strategij, tehnik in orodij pri največjem izzivu 
našega časa, t..j. ohranjanju našega planeta (Senge et al., 2008; 
Ećimović & Haw, 2012; Tomšič, Simčič & Markič, 2012).

Integracija standardov menedžmenta – pomen – II.
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Skupni elementi pri integraciji sistemov vodenja

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 
14001

ISO 
27001

SKUPNI 
ELEMENTI

Skupni elementi – usmerjeni v družbeno odgovornost (ISO 26000) in model 
poslovne odličnosti EFQM (Seražin, 2010).
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Vpliv kakovosti na razvoj sistemov menedžmenta

Ameriško združenje za kakovost vsaka 3 leta objavlja študijo o vplivu 
kakovosti na razvoj sistemov menedžmenta – za leto 2011 opredeljuje 
osem ključnih dejavnikov in sicer (v Trebar, 2012):

• globalno odgovornost – nanaša se na etično vodenje organizacij na 
vseh ravneh družbe in ob upoštevanju omejenih naravnih virov;

• zavedanje o odjemalcih – nanaša se na hitre spremembe v vedenju 
odjemalcev, ki so posledica možnosti nabave oz. nakupa preko spleta;

• globalizacija – nekoč je bila to velika prednost za organizacije, ki so 
znale izkoristiti nove velike trge, danes pa se kaže tudi v naraščajoči 
konkurenčnosti držav z nižjo ceno delovne sile;

• povečanje hitrosti sprememb – ni povsem predvidljivo na področju 
tehnologije, medtem ko so demografska gibanja povsem predvidljiva 
pri izpolnjevanju potreb prebivalstva;
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• delovna sila prihodnosti – hitre spremembe na področju potreb 
prebivalstva in tehnologije bodo zahtevale učenje preko celotnega 
življenjskega obdobja;

• starajoča populacija – predstavlja tako priložnost glede povečevanja 
specifičnih potreb (npr. zdravstvene storitve), kot tudi izziv glede 
zagotavljanja drugih virov;

• kakovost v 21. stoletju – ne bo več enako kot doslej – poudarek 
kakovosti se bo gibal od izdelkov k storitvam, od procesov do 
integriranih sistemov menedžmenta kot celote;

• inovativnost – ki naj bi končno postala vir dodane vrednosti in 
bogatstva, tako da bi na tem mestu že lahko zamenjali t.i. klasično 
proizvajanje.
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Model „napredne organizacije“
V najnovejših raziskavah (Dimovski et al., 2013) prikazujejo povsem nov 
model udejanjanja „napredne organizacije“ s poudarkom na pozitivno 
organizacijsko klimo, ki od vodstva zahteva bistveno večje poznavanje 
naprednih menedžerskih veščin. 
Strateški elementi napredne organizacije, ki pomembno vplivajo na 
uspešnost poslovanja in strateški razvoj, tako so:

• finančna in nefinančna merila – kot pozitivna identiteta;
• organizacijsko učenje – z oblikami avtentičnega vodenja;
• psihološki kapital – kot odličnost vključenih posameznikov;
• vizija, cilji in strateški načrti organizacije – tudi v obliki programa 

ustvarjalnosti zaposlenih;
• ustvarjanje dodane vrednosti za udeležence organizacije – kot 

pridobljena konkurenčna prednost za organizacijo.
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Integracija družbene odgovornosti po ISO 26000
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Model ESRM-S – odličnost družbeno odgovornega vodenja na 
področjih izvajanja tržnih storitev (A.Peršič)
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QMS – temelj za uspešno uvajanje sistemov, metod, modelov in 
standardov vodenja procesov

QMS - Sistem vodenja kakovosti 
ISO 9001

BSC - sistem uravnoteženih kazalnikov

ISO 14001, OHSAS 18001

ISO 27001, ISO 26000

Model EFQM N 
A 
P 
R 
E 
D 
E 
K

Metode 6 sigma, 20 ključev
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Vaja 4: Usmeritve Gea College – spodbujanje ustvarjalnosti 
vseh vključenih - kako to doseči?

Predstavitev – na: http://www.gea-college.si/o-gea-college/predstavitev/
GEA College je sinonim za poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in 
menedžmentu.
Vizija
GEA College želi postati najboljša šola za usposabljanje in izobraževanje 
dinamičnih podjetnikov v srednji in vzhodni Evropi. Razvila se bo v center za 
ustvarjanje odličnih projektov podjetniškega izobraževanja in povezovanja. 
Poudarek bo na inovativnih podjetniških programih. GEA College mora v nekaj 
letih postati prestižna šola, znana po podjetništvu v vseh pogledih. Inovativnost in 
podjetniška pragmatičnost pa sta ključni vrednoti sistema.
Poslanstvo
Naše poslanstvo je podjetnike spodbujati k pridobivanju novih podjetniških znanj 
in veščin, da bodo boljši od tekmecev in s tem uspešni v sodobnem tržnem 
gospodarstvu. Prizadevamo si za raziskovanje in razvijanje novih znanj, prenos 
obstoječih znanj ter izobraževanje in usposabljanje podjetnih ljudi.
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Pet korakov podjetniške svobode na Gea College
- na http://www.gea-college.si/o-gea-college/pet-korakov-podjetniske-svobode/
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Zaključek

Naše naloge: - korektno izvajanje aktivnosti poslovnih procesov;
- sodelovanje in zaupanje med vodstvom in zaposlenimi. 

Naši osnovni cilji: - učinkovitost poslovanja – izpolnjevanje ciljev;
- zadovoljni odjemalci in poslovni partnerji,
- zadovoljni zaposleni sodelavci.

Uspeh:  - odvisen je od nas samih;
- od naše volje in pripravljenosti;
- od iskrenega prepričanja, da ustvarimo

kakovost dela in življenja.
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Modre misli:
Sem samo eden,
pa vendar eden,

vsega ne zmorem,
pa vendar nekaj zmorem,
in ker ne morem vsega,

ne bom odklonil, da storim tisto,
kar zmorem. (Edward Hale)

HVALA za pozornost


