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IZVLEČEK 

Zahteve sodobnega poslovodenja se dopolnjujejo s koncepti različnih sistemov na 

podlagi standardov sistema vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem 

ISO 14001, sistema ravnanja z zdravjem in varnostjo pri delu OHSAS 18001 ter 

ostalih. V podjetju, v katerem se odločijo za uvajanje enega ali pozneje več 

standardov in s tem sistemov v svoje delovno okolje, se s tem korakom obvežejo, da 

bodo izpolnjevali zahteve posameznega standarda, vodstvo pa dobi določene 

smernice in okvir za svoje delovanje. Na osnovi tega se v organizacijah gradijo 

ločeni sistemi vodenja za kakovost, okolje, zdravje in varnost ter podobno.  

V diplomskem delu sem poskušala predstaviti možnosti in smiselnost združevanja 

zahtev različnih standardov in posledično sistemov vodenja v organizacijah. Na 

osnovi tega sem predstavila novo specifikacijo PAS 99:2006, ki je bila pripravljena s 

strani Britanske standardizacijske inštitucije (BSI – British Standards Institution) kot 

pomoč organizacijam, ki že imajo vpeljane različne standarde za sisteme vodenja pri 

postavljanju ogrodja za integracijo le-teh znotraj enega sistema. V njem so zbrane 

skupne zahteve standardov za sisteme vodenja. Kot primer podjetja, ki že ima 

vpeljane vse tri standarde, sem predstavila Iskro Avtoelektriko d.d., predstavila okvir 

integriranega sistema vodenja in izdelala matriko zahtev, ki predstavlja 

sistematizirane zahteve Iskre Avtoelektrike d.d. do sistema vodenja. Matrika zahtev 

je podlaga za nadaljno gradnjo oz. obnovo procesov oz. procesnega pristopa v smislu 

integracije.  
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ABSTRACT 

The requirements of modern business leading are complemented by different 

systems' concepts on the basis of management system standards,  Quality 

Management Standard ISO 9001 as well as the Environmental  Management  

Standard ISO 14001. Among others, the Occupational Health and Safety  OHSAS 

18001 is also included to meet these  requirements. The crucial step made by a 

company where one or eventually more standards , and consequently, systems are 

being introduced into their working environment, enables them to meet the 

requirements of every single standard. Furthermore, in order to function properly, the 

administrative board are given fixed guidelines and  the framework to be followed. 

On this basis, there are separate managing systems introduced, including quality, 

environment, health and safety issues respectively, only to name some of them. 

The crucial aim of my diploma task was to introduce the possibilities as well as the 

reasonableness of pooling of requirements concerning different standards, which 

eventually lead to management systems within organisations. Therefore, I introduced 

the new Specification of Common Management System requirements PAS 99:2006 

as a framework for integration; which had previously been prepared by the British 

Standards Institute (BSI) as a means of providing assistance to the organisations 

where management system standards have already been introduced in order to install 

the mainframe for their integration within a single system. Thus, the new 

specification introduced in my diploma task includes the common requirements of 

management system standards. As an example of a company where all of the three 

above mentioned standards are already incorporated, I presented the Slovene 

company Iskra Avtoelektrika, d.d. in order to provide a closer look into the 

integrated management system framework, by which I prepared a register of 

requirements based on systematisized requirements of Iskra Avtoelektrika towards 

the management system. The register provides the basis for further development and 

/or reintroduction of processes as well as the process approach in terms of 

integration. 
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1. UVOD 

1.1. Problem 

Čeprav obstaja več vrst sistemov vodenja, to še ne pomeni, da ima podjetje kot 

poslovna organizacija vzpostavljenih toliko ločenih in samostojnih sistemov vodenja. 

Pomembno je, da podjetje vzpostavi en sam celovit povezan sistem vodenja, v 

katerega so primerno vgrajene vse zahteve za posamezno vrsto sistemov vodenja. 

Vse vrste sistemov vodenja namreč prispevajo k boljšemu delovanju organizacije kot 

celote. Če je vsak sistem vodenja obravnavan in voden kot ločena zaključena enota, 

lahko pride do podvajanja aktivnosti ali do odstopanja od skupnih usmeritev podjetja 

kot celote.  

1.2. Namen  

Namen mojega diplomskega dela je prikazati možnosti združevanja zahtev različnih 

standardov in posledično sistemov vodenja, ki jih ti standardi pokrivajo. Skladno s 

tem bom predstavila in se omejila predvsem na standarde ISO 9001 – Sistem vodenja 

kakovosti, ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem in OHSAS 18001 – Sistem 

vodenja zdravja in varnosti pri delu, saj so ti trije univerzalni, primerni za vsako 

organizacijo in tudi najbolj razširjeni. Poleg tega bom predstavila tudi novo 

specifikacijo PAS 99:2006, ki je namenjena organizacijam kot vodnik pri integraciji 

zahtev različnih sistemov vodenja, ter izkušnje nekaterih organizacij, ki so integrirale 

svoje sisteme. Kot primer organizacije, ki ima vpeljane že vse tri sisteme vodenja, 

bom predstavila Iskro Avtoelektriko d.d. in poskušala prikazati okvir integriranega 

sistema vodenja oz. obseg, izhodišča ter priložnosti in ovire za integracijo v Iskri 

Avtoelektriki d.d..  

1.3. Cilj   

Glavni cilj diplomske naloge je poudariti smiselnost integracije sistemov vodenja in 

pripadajočih standardov ter predstaviti okvir in izdelati matriko zahtev integriranega 

sistema vodenja v Iskri Avtoelektriki d.d.. 
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V okviru praktičnega usposabljanja sem bila vključena v projekt uvajanja standarda 

ISO/TS 16949:2002 decembra 2003. Od takrat delam v direkciji Kakovosti v Iskri 

Avtoelektriki d.d. v službi, ki se ukvarja z razvojem sistemov vodenja kakovosti. 

Pri oblikovanju diplomskega dela sem kot vire uporabljala standarde in analizirala 

vsebino izbrane literature. V pomoč mi je bilo tudi znanje, pridobljeno na strokovnih 

seminarjih. Uporabljala sem tudi interno gradivo Iskre Avtoelektrike d.d.. 
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2. OPREDELITEV SISTEMA VODENJA 

Angleško besedo “management” marsikdo prevaja v slovenščino kot “vodenje”. To 

so naredili tudi prevajalci standarda ISO 9001:2000, ko so uporabili besedno zvezo 

“Sistem vodenja kakovosti”. Beseda “management” v angleščini pomeni proces 

vodenja in usmerjanja vseh delov organizacije s pomočjo razvrščanja in manipulacije 

virov (človeških, finančnih, materialnih, intelektualnih). Na kratko je “management” 

torej umetnost učinkovite izrabe virov za doseganje postavljenih ciljev. Vključuje 

planiranje, organiziranje, koordiniranje ter kontrolo virov in drugih vidikov 

organizacije na način, ki zagotavlja izpolnitev namena organizacije. Definicija 

sistema pa je, da je to skupek ali zbir neodvisnih, a medsebojno povezanih 

elementov, ki sestavljajo neko celoto. Rečemo lahko torej, da je sistem vodenja zbir 

in povezava delov, ki preoblikujejo potrebe odjemalcev v zadovoljstvo odjemalcev. 

Vsaka organizacija ima nek sistem vodenja, pa če se tega zaveda ali ne. 

Definicija v SIST ISO 9000:2002 Sistem vodenja kakovosti – Osnove in slovar1, 

opisuje sistem vodenja kot skupek elementov, ki so med seboj povezani ali vplivajo 

drug na drugega za vzpostavljanje politike in ciljev ter za doseganje teh ciljev. Ti 

elementi lahko zagotovijo sistematičen nadzor in izboljšanje delovnih in drugih 

procesov organizacije.  

Vsak sistem vodenja zajema štiri bistvene elemente: 

• Politika in cilji, ki vodijo organizacijo. 

• Definirani procesi – ki povezujejo ljudi in poslovne cilje. 

• Definirane odgovornosti – tako, da ljudje vedo, kaj se od njih pričakuje. 

                                                 

1 SIST ISO 9000:2000 Sistem vodenja kakovosti – Osnove in slovar (enakovreden ISO 9000:2000). 

Druga izdaja, marec 2002. 



 4 

• Podatki – ki so skupni in se analizirajo ter s tem pomagajo pri izboljševanju 

organizacije. 

2.1. Politika podjetja in cilji 

Politika podjetja opredeljuje temeljne, splošne ter dolgoročne značilnosti podjetja. 

Vsebuje poslanstvo (ali misijo) podjetja ter smotre in temeljne cilje podjetja z 

globalno opredelitvijo uresničitvenih potencialov, procesov in izidov podjetja.  

Politika podjetja izhaja iz vizije, ki jo tudi vključuje. “Vizija je zamisel nove in 

zaželene podobe organizacije v prihodnosti, ki jo je moč zlahka širiti po organizaciji 

in zunaj nje.” Vizija je opis organizacije kot celote, njene dejavnosti in tehnologije v 

prihodnosti.   

Poslanstvo podjetja opredeljuje temeljno in najsplošnejše razmerje podjetja do 

okolja, njegovo vlogo v tem pa tudi osnovne značilnosti njegovega ravnanja. 

Daljnovidno se lahko izrazi poslanstvo v viziji, dolgoročno pa tudi v veliki zamisli o 

podjetju. V poslanstvu se kažejo vrednote in smotri podjetja, je trajnejše in izhaja 

vedno iz zaupanja njegovih udeležencev, da bo podjetje zadovoljilo njihove osebne 

interesne potrebe, saj se s spreminjanjem le-teh spreminja tudi poslanstvo.  

Pri oblikovanju vizije in poslanstva organizacije upoštevamo tudi kulturo 

organizacije, ki je sistem vrednot, prepričanj in navad v posamezni organizaciji. Je 

način sprejemljivega obnašanja v organizaciji, ki ji sledijo in jo upoštevajo vsi 

zaposleni. 

Ko se v organizaciji odločajo za uvajanje sistema kakovosti, sistema ravnanja z 

okoljem, sistema upravljanja z varnostjo in poklicnim zdravjem ali kateregakoli 

drugega sistema, se zavestno odločajo za novo komponento v poslanstvu, viziji in 

kulturi svoje organizacije. 
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Cilji podjetja opredeljujejo tiste prihodnje pojave, katerih doseganje je potrebno za 

uresničitev poslanstva in smotrov podjetja, s tem pa tudi za zadovoljitev interesov 

njegovih udeležencev. Kot sestavina politike podjetja se pojavljajo spleti razvojnih 

temeljnih ciljev in tekočih temeljnih ciljev. Splet hierarhično opredeljenih ciljev 

podjetja služi kot sredstvo za uresničitev njegovih smotrov ter tudi za dosego 

njegovega splošnega temeljnega cilja. 

Kot končni podjetniški cilj je že obravnavana moč podjetja, ki omogoča podjetju 

obstoj, razvoj in za to potrebno delovanje. Vmesni cilji opredeljujejo potrebno 

delovanje in ravnanje podjetja, učinke in izide tega ter njihovo razporeditev; 

sestavljajo jih cilji delovanja, ravnanja, učinkov, izidov, razporejanja učinkov in 

deleža v izidih. Izhodiščni cilji pripravljenosti podjetja opredeljujejo urejenost in 

skladnost podjetniških potencialov, potrebnih za dosego opredeljenih končnih in 

vmesnih ciljev podjetja. Poznavanje ciljev notranjih in zunanjih udeležencev 

podjetja služi kot pripomoček za dosego usklajenega spleta temeljnih ciljev podjetja 

kot celote. 

2.2. Procesi in procesni pristop 

Izvajanje dela v organizacijah poteka na podlagi procesov, pa naj se tega organizacija 

zaveda ali ne. Sodobne metodologije vodenja organizacij se poslužujejo znanja o 

procesih in vodenju procesov kot osnove za vse nadaljne zahteve glede vodenja. 

Takemu pristopu na kratko rečemo »procesni pristop«.  

S procesnim pristopom se srečamo tudi pri standardih sistemov vodenja kakovosti. V 

organizacijah, ki želijo vzpostaviti sistem vodenja kakovosti, se je torej potrebno  

najprej seznaniti s pomenom samega procesnega pristopa. 

Procesni pristop je metoda obravnavanja procesov, ki zahteva, da aktivnosti v 

organizacijah izvajamo v okviru procesov. 

Da bi izpolnila to zahtevo, mora organizacija: 
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• identificirati svoje procese in planirati njihovo izvajanje, 

• izvajati procese in jih ustrezno nadzorovati, 

• preverjati, ali procesi izpolnjujejo predvidene zahteve glede njihove 

vsebine in učinkovitosti ter 

• določiti možnosti za izboljševanje procesov. 

Te štiri zahteve se pokrivajo z zahtevami PDCA cikla2, ki ga je razvil Walter 

Shewhart leta 1920 in ga je kasneje propagiral W. Edwards Deming, zato je tudi 

večkrat označen kot »Demingov cikel«. 

PDCA koncept (Slika 1) je nekaj, kar je prisotno na vseh področjih našega 

poklicnega in osebnega življenja in se nenehno uporablja, formalno ali neformalno, 

zavestno ali podzavestno pri vsem, kar počnemo. Vsaka aktivnost, enostavna ali 

zapletena, pade v ta vzorec brez konca. Če ponazorimo cikel za procese: nenehno je 

potrebno določati, kako se bodo izvajali, jih nenehno izvajati, preverjati njihovo 

učinkovitost in ukrepati glede na ugotovitve. 

                                                 

2 PDCA: Plan – Do – Check – Act (Planiraj – Izvedi – Preveri – Ukrepaj) 
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Slika 1: PDCA cikel3 

Pri uvajanju sistema vodenja morajo biti za izhodišče vzeti lastni procesi 

organizacije. Upoštevajoč te procese, se mora postaviti zahteve za njihove vhode in 

izhode, oceniti je potrebno priložnosti in tveganja, mehanizme nadzora identificirati 

in implementirati, spremljati meritve delovanj in njihove rezultate analizirati, za krog 

zaključiti pa morajo biti priložnosti za izboljšave identificirane in implementirane. 

2.3.  Definirane odgovornosti 

Z definiranimi odgovornostmi je mišljeno več kot samo organigram in opis del in 

nalog. Vključuje organizacijsko strukturo in kulturo organizacije ter se dotika 

vprašanj, kot so:  

• Kdo je odgovoren za razumevanje potreb deležnikov in postavljanje ciljev? 

                                                 

3 Horvat, R. V., Rozman, T., Harej, K., Jerčinović, A., Polančič, G., Pavlič, L. (2004).  Metodologija 

za vzpostavitev in vzdrževanje sistemov vodenja kakovosti. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko. 
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• Kdo je odgovoren za razvoj in izvajanje procesov? 

• Kako so procesi oskrbovani z viri in obvladovani? 

• Kako vodje navdihujejo time za obvladovanje in izboljšanje procesov, da bi 

zadovoljili potrebe odjemalcev in postavljene cilje s pomočjo uporabe in 

izboljšave sistema? 

Vsaka organizacija je posebna, in četudi ima vsaka organizacija nek sistem vodenja, 

ki ga sestavljajo prej opisani štirje elementi, si niti dva sistema nista enaka.  
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3. STANDARDI ZA SISTEME VODENJA 

Standardi za sisteme vodenja so se hitro večali, pokrivajoč različna področja. Postali 

so ključni deli življenske poti organizacije in predpogoj za preživetje v 21. stoletju. 

Za vsak »tip« sistema vodenja je najpogosteje veljaven en sam standard, ki natančno 

predpisuje zahteve za ta sistem vodenja in na podlagi katerega lahko organizacije 

pridobivajo potrdila (tako imenovane certifikate), da izpolnjujejo zahteve za izbran 

sistem vodenja. Temu standardu je običajno pridružena še vrsta drugih standardov ali 

drugih dokumentov (tehničnih poročil, napotkov, vodil), ki dopolnjujejo osnovni 

standard. Oboji, osnovni standard in dopolnilni dokumenti skupaj, tvorijo tako 

imenovano »družino« ali »skupino« standardov, ki nosi ime po številkah standardov 

te skupine. Najbolj razširjeni so standardi družine ISO 9000 za sistem vodenja 

kakovosti, standardi družine ISO 14000 za sistem ravnanja z okoljem in standard 

OHSAS 18001 za sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu, ki je sprejet kot 

standard britanskega inštituta za standardizacijo (BSI).  

V naslednjem poglavju bom na kratko predstavila družine standardov ISO 9000, ISO 

14000 in OHSAS 18001, zgodovino uvajanja v svetu in Sloveniji ter glavne zahteve 

za posamezne sisteme vodenja. 

3.1. Razvoj družine standardov ISO 9000 

Leta 1987 je izšla prva izdaja standardov ISO 9000, ki je bila revidirana leta 1994. 

Standardi ISO 9000:1994 so bili zasnovani na predhodno izdanih standardih, ki so 

izšli med letoma  1950 in 1970 - to so bili letalski, vojaški, vesoljski in avtomobilski 

standardi. Družina ISO 9000 je obsegala 24 standardov in dokumentov ter je 

predstavljala mednarodna merila in smernice za obvladovanje kakovosti. Od prvotne 

objave leta 1987 so ti standardi pridobili mednarodno veljavo. Trije od teh 

standardov, ISO 9001, ISO 9002 in ISO 9003, so postali vodič podjetjem, ki se želijo 

certificirati. Certifikati kakovosti so zahteva strank in odjemalcev in le-tem nudijo 

višjo stopnjo zaupanja, da bodo dobili enako kavosten izdelek ali storitev. 
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Leta 2000 je izšla nova izdaja standardov. V njej se je število standardov zmanjšalo s 

24 na 3, kajti prav veliko število standardov je organizacijam povzročalo največje 

preglavice pri uporabi. Tri standarde dopolnjuje še več smernic in tehničnih 

priporočil: 

• ISO 9000:2000 – Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar 

• ISO 9001:2000 – Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve 

• ISO 9004:2000 – Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za izboljšanje 

delovanja 

»Leta 1989 je bil organiziran seminar z naslovom »Kakovost in Evropa 1992«, ki je 

bil prvi seminar na temo kakovost v povezavi s skupino standardov ISO 9000 v 

Sloveniji. Marsikateri od udeležencev se je na seminarju prvič seznanil s standardi 

ISO 9001, ISO 9002 in ISO 9003.«4 

V začetku devedesetih let so standard ISO 9001 poznali izključno ljudje, ki so se 

poklicno ukvarjali s kakovostjo. Pozneje je postal standard zanimiv tudi za 

preučevanje ekonomistom, socilogom in organizatorjem, razprave so bile objavljene 

v različnih časopisih in s tem je standard postajal znan tudi v širši javnosti. 

Posledično so se podjetja začela vse bolj zanimati za uvajanje zahtev standarda ISO 

9001 in certificiranje celotnega sistema. Po vstopu Slovenije v Evropsko skupnost na 

slovenski trg vstopajo nova konkurenčna podjetja, kar pomeni dodatne izzive za 

domače gospodarstvo. Mnoga podjetja se prilagajajo spremembam s pomočjo 

standardov kakovosti. 

                                                 

4 Lekič, Z. (1999). Uvodna beseda. BVQI Slovenija Dan kakovosti. Ljubljana: Zbornik referatov (str. 

1) 
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Slika 2: Primerjava števila pridobljenih certifikatov ISO 9001 v Sloveniji in drugih 

članicah EU5 

3.1.1. ISO 9001:2000 – Sistem vodenja kakovosti – Zahteve 

Standard ISO 9001:2000 obsega 4 glavne elemente: 

1. Odgovornost vodstva: standard natančno določa, kaj so odgovornosti vodstva 

podjetja. Najvišje vodstvo podjetja se mora dobro zavedati tega. Vodstvo je 

namreč odgovorno za določanje politike in ciljev ter za pregled sistemov in 

zagotavljanje razpoložljivosti virov, hkrati pa tudi za obveščanje o 

učinkovitosti sistema znotraj podjetja. 

2. Vodenje virov: organizacija mora vedeti, kakšni viri so primerni za izvajanje 

procesov v njeni dejavnosti in da te vire tudi priskrbi. Organizacija je torej 

dolžna poznati in obvladovati procese za pridobivanje ustreznih virov in tudi 

za vzdrževanje kakovosti virov. Sem pa ne spadajo samo človeški viri, 

                                                 

5 Pridobljeno s svetovnega spleta. Kunšek. 2004 
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temveč tudi fizični viri, kot so oprema, prostori, delovno okolje in vse 

potrebne pomožne storitve. 

3. 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. 

4. Merjenje, analize in izboljšave: nadzorovanje in merjenje proizvodov, 

procesov, zadovoljstva odjemalcev in sistema vodenja ter zagotavljanje 

stalnega izboljševanja sistema so bistveni za vodenje sistema. Dobljene 

podatke je potrebno analizirati in glede na rezultate analiz določiti ukrepe za 

odpravljanje že ugotovljenih napak in pomankljivosti (korektivni ukrepi) 

oziroma delovati preventivno, da do pomankljivosti in napak ne prihaja. 

 

Slika 3: Štirje osnovni elementi ISO 9001:20006 

Standard ISO 9001:2000 obsega osem načel vodenja kakovosti, ki jih mora podjetje 

pri oblikovanju učinkovitega sistema vodenja kakovosti upoštevati: 

                                                 

6 Plos, M. Kaj nam prinaša novi standard ISO 9001:2000?. MISTRA QMS d.o.o. Ljubljana. 
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1. Organizacija, osredotočena na odjemalce – celoten uspeh poslovanja je že od 

samega začetka odvisen od tega, kako dobro uspe organizacija zadovoljevati 

pričakovanja odjemalcev (kupcev). Ker so organizacije odvisne od svojih 

odjemalcev, si morajo prizadevati preseči njihova pričakovanja.  

2. Vodstvo, voditeljstvo – brez voditeljstva in zavezanosti najvišjega vodstva k 

razvoju kakovosti bodo vsa prizadevanja zamrla. Vodstvo z načinom svojega 

vodenja opredeli vzdušje organizacije in notranjo kulturo, ki vpliva na vse 

zaposlene. 

3. Vključenost zaposlenih – brez sodelovanja vseh zaposlenih je zelo malo 

možnosti, da bodo cilji doseženi. Vključevanje zaposlenih mora potekati na 

vseh ravneh, da bodo vsi spoznali, da imajo tudi sami korist od uspeha 

celotne organizacije, hkrati pa se sposobnosti zaposlenih uporabijo v korist 

organizacije. 

4. Procesni pristop – željene rezultate dosežemo uspešneje, če se dejavnosti 

obravnavajo na procesni način. To pomeni, da po začetni identifikaciji ter 

poznejšim upravljanjem procesov in njihovih medsebojnih vplivih 

sistematično povečujemo zadovoljstvo odjemalcev. Vsaka sprememba v 

poslovanju ali nov projekt bo namreč izdelan bolje, če bo obravnavan na 

procesni način in ne kot osamljena naloga. 

5. Sitemski pristop k vodenju – poslovanje organizacije je bolj učinkovito, če so 

različni procesi nadzorovani kot del celotnega sistema. Vodenje in 

upravljanje stičnih točk med procesi zagotavljata, da bo vsak proces prispeval 

k doseganju skupnih ciljev. 

6. Nenehno izboljševanje – s poslovanjem, ki temelji na nespremenjenih 

načelih, organizacija ne sme biti zadovoljna. Cilj vsake organizacije mora biti 

nenehno izboljševanje. Ker se konkurenca nenehno izboljšuje, se mora 
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izboljšati tudi naša organizacija, če želi obdržati enak odnos do konkurence, 

kaj šele, če jo želimo prehiteti. 

7. Odločanje na podlagi dejstev – prepogosto so kritične odločitve sprejete na 

osnovi intuicije ali celo čustvenih reakcij. Boljše je, da podjetje zbere in 

analizira ustrezne podatke in dejstva ter nato na tej osnovi sprejme svoje 

odločitve. 

8. Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji – kakovost in zanesljivost izdelkov ali 

storitev lahko podjetje poveča z razvojem odnosov z dobavitelji, da bodo ti 

postali resnični partnerji. To omogoča podjetju doseči boljše finančne 

rezultate. 

Standard ISO 9001:2000 vpeljuje pojem vodenja kakovosti kot koordinirane 

aktivnosti za usmerjanje in obvladovanje organizacije. Vodenje kakovosti ni samo 

zagotavljanje kakovosti ali samo obvladovanje kakovosti v organizaciji, ampak je 

nujna nadgradnja, ki zahteva procesni in sistemski pristop. 

Pomembno je, da se organizacija zaveda, da standard ISO 9001:2000 ne postavlja 

ciljev, ki jih je treba dosegati, niti ne daje zagotovila, da bosta upoštevanje zahtev 

standarda ISO 9001:2000 in določena kakovost, ki se z njegovim uvajanjem pridobi, 

zagotovila tržno prednost pred konkurenti. Standard ISO 9001:2000 zagotavlja, da je 

organizacija sposobna izdelati izdelek oziroma nuditi storitev, kakor je bilo 

dogovorjeno. Poleg tega nudi standard ISO 9001:2000 konstantni pretok podatkov do 

vodstva podjetja, kar omogoča odkrivanje pomankljivosti in posledično hitro 

ukrepanje. To so tako imenovani korektivni in preventivni ukrepi. Vendar pa 

upoštevanje standarda ob stalnem spremljanju in iskanju novih idej vodi v nenehno 

izboljševanje. Standard ISO 9001:2000 vključuje in poudarja procesni način vodenja 

sistema kakovosti. 

Resnična pridobitev pri uvedbi standarda ISO 9001:2000 je jasnost namena vsake 

aktivnosti, ki jo zastavi vodstvo organizacije. Pisne definicije ciljev za vse zaposlene, 
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vidne pristojnosti in odgovornosti zaposlenih poženejo vsakogar v razmišljanje. Prav 

razmišljanje o tem, kaj je bilo narejeno, kako in zakaj, omogoča organizaciji, da se 

poglobi v bistvo problemov. Nenehna budnost, spremljanje sistema, reševanje 

problemov takoj, ko se pojavijo, onemogočanje ponavljanja problemov – to so 

elementi, ki vodijo v nenehno izboljševanje, to so elementi Demingovega kroga 

oziroma PDCA kroga, ki je ena izmed metod za pomoč organizaciji pri obvladovanju 

sprememb in reševanju problemov.7 

3.2. Razvoj družine standardov 14000 

Skupina standardov ISO 14000 je rezultat večletnega dela kot odgovor na vse bolj 

onesnaženo okolje, tako naravno kot urbano. Zato je Mednarodna organizacija za 

standardizacijo (International Organization for Standardization – ISO) leta  1991 

ustanovila strateško svetovalno skupino SAGE (ISO/IEC Strategic Advisory Group 

on Environmental), ki naj bi proučila trenutno stanje in možnosti ter izdelala 

priporočila za varstvo okolja. Standardi skupine ISO 14000 so nastali na podlagi 

priporočil ISO/IEC, ki so jih sprejeli na konferenci Združenih narodov o okolju in 

razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru (United Nations Conference on Environment and 

Development – UNCED).                                                                  

Prvi odziv na to konferenco je bil predpis EMAS (Eco-management and Audit 

Scheme), ki ga je izdala Evropska komisija. V okviru EMAS je Evropska komisija 

poudarila vlogo in odgovornost podjetij pri krepitvi gospodarstva in varstva okolja v 

Evropski uniji. Certifikat EMAS lahko za zdaj pridobijo samo podjetja v državah 

članicah EU. Zahteve EMAS so strožje od zahtev sistema ravnanja z okoljem po 

standardu ISO 14001. 

Odgovornemu ravnanju z okoljem in skrbnejšemu odnosu do okolja se v prihodnje 

ne bomo mogli izogniti. Trg je tisti, ki podjetja sili k skrbi za okolje in racionalnejši 

                                                 

7 Burril, W. C. (1999). Achiving quality through continual improvement. New York: J. Wiley & Sons  
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porabi naravnih virov. V okviru Evropske unije je pri tem najpomembnejši dokument 

»Direktiva Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 

onesnaževanja«, ki je bila sprejeta leta 1996. Skladno s to direktivo morajo vsa nova 

nastala podjetja v Evropski uniji pred začetkom obratovanja pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje, medtem ko si morajo vsa delujoča podjetja tako 

dovoljenje pridobiti v naslednjih osmih letih.8 

Organizacija ISO pa je prva okoljska standarda ISO 14001 in ISO 14004 izdala 

konec leta 1996. Temelji so vzeti iz britanskega standarda BS 7750. Danes skupina 

ISO 14000 šteje že 21 objavljenih standardov, tehničnih poročil in smernic. Standard 

ISO 14001 predstavlja nekakšen kompromis med različnimi pristopi, kar je zlasti 

razvidno iz tega, da standard ne predpisuje zahtev za začetne okoljske analize. 

Trendi, tudi in predvsem znotraj držav Evropske unije, kažejo, da je le mednarodni 

standard ISO 14001 zaradi svoje univerzalnosti, prilagodljivosti na vse velikosti, 

oblike, posebnosti in različnosti okolja, v katerem organizacije delujejo, tisti, ki je in 

bo ob nadaljnjem razvoju in verjetno vse večji integraciji s standardi skupine ISO 

9000 postal standardni model učinkovitega sistema vodenja podjetja.9 

Prvi certifikat sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 je bil v Sloveniji podeljen 

že v letu 1997. Do sedaj je uspelo pridobiti ta certifikat že več kot 260 podjetij. Če 

gledamo dejavnosti, so največ okoljskih certifikatov pridobila podjetja v kemični in 

kovinski industriji, na dnu lestvice pa so podjetja v dejavnostih informatike, 

telekomunikacij, gozdarstva, turizma in gostinstva. Med pridobljenimi certifikati so 

vsi največji onesnaževalci v Sloveniji. Slovenija je po številu okoljskih certifikatov 

                                                 

8 Dovč, F. (1999). Okoljski standardi: koristno nujno zlo. Gospodarski vestnik, priloga Kakovost. 

Ljubljana, XLVIII (str. 14–15) 

9 Lekič, Z. (1999). Uvodna beseda. BVQI Slovenija Dan kakovosti. Ljubljana: Zbornik referatov (str. 

4) 
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ISO 14001 že povsem v evropskem vrhu, saj nas po številu certifikatov na število 

prebivalcev prekašajo le Švedska, Finska, Danska in Španija. 

Slika 4: Primerjava števila pridobljenih certifikatov ISO 14001 v Sloveniji in drugih 

članicah EU10 

3.2.1. ISO 14001:2004 – Modela sistema ravnanja z okoljem 

Standard ISO 14001 določa zahteve za okoljski sistem oziroma sistem ravnanja z 

okoljem. Sistem ravnanja z okoljem je organizacijska struktura z jasno določenimi in 

dokumentiranimi postopki, procesi, sredstvi in odgovornostmi, kar omogoča 

učinkovito in sistematično ravnanje z okoljem. Ob izpolnjevanju teh zahtev pridemo 

do dokazov, ki pri presojanju dokazujejo učinkovitost okoljskega sistema, ki je v 

skladu z omenjenim standardom. 

Standard ISO 14001 je pisan zelo splošno in je sistemsko usmerjen, zahteva izvedbo 

in vzdrževanje tega sistema, hkrati pa omogoča nenehno izboljševanje sistema in kot 

                                                 

10 Pridobljeno s svetovnega spleta. Kunšek. 2004 
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posledico zmanjšanje onesnaževanja okolja. Standard ne postavlja mejnih vrednosti 

ali meril za izvajanje operacij ali izdelavo proizvodov. Standard je napisan tako, da je 

praktičen in uporaben v kakršnikoli organizaciji ne glede na velikost in vrsto 

dejavnosti, s katero se ukvarja. 

»Poudariti je treba, da ta mednarodni standard ne postavlja absolutnih zahtev  za 

način ravnanja z okoljem, ki bi presegale zahteve po zavezanosti za izpolnjevanje 

zahtev zakonodaje in predpisov ter nenehno izboljševanje, izraženih v okoljski 

politiki.«11 

Učinkovita uporaba sistema ravnanja z okoljem omogoča podjetjem prepoznavanje 

in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, ki so posledica proizvodnih procesov,  

izdelkov ali storitev. Izboljšan nadzor procesnih operacij omogoča slednje v skladu z 

okoljevarstvenimi zahtevami in pomembno znižanje stroškov. 

»Sistemski pristop k ravnanju z okoljem prinaša spremljanje in upoštevanje okoljske 

zakonodaje oziroma trendov na področju varstva okolja, ki lahko vplivajo na 

poslovanje in konkurenčne prednosti podjetja, zmanjšanje tveganja za nastanek 

okoljskih nesreč (zmanjševanje zavarovalniških premij), strateško prednost na trgu, 

urejeno okoljsko dokumentacijo, prednost pri izbiranju ustreznih in primernih 

dobaviteljev, ugled podjetja, smotrno izrabo naravnih virov in surovin, zmanjševanje 

odpadnih snovi (vode, emisije, hrupa …), sistematično spremljanje in nadzor 

okoljskih vidikov.«12 To je le nekaj pridobitev, ki jih prinaša postavitev sistema 

ravnanja z okoljem. 

                                                 

11 SIST EN ISO 14001. Sistem ravnanja z okoljem – Razčlenitev z navodili za uporabo (ISO 

14001:1996). Prva izdaja, maj 1997. (str. 5) 

12 Lekič, Z. (1999). Uvodna beseda. BVQI Slovenija Dan kakovosti. Ljubljana: Zbornik referatov (str. 

4) 
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Standard od organizacije zahteva prepoznavanje in merjenje okoljskih vidikov, ki 

neposredno ali posredno vplivajo na okolje, izpolnjevanje zakonskih zahtev, 

uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja. 

Nadalje zahteva izdelavo jasnih in učinkovitih programov za realizacijo okoljskih 

ciljev, ki si jih organizacija postavi za odpravo ali zmanjševanje okoljskih vidikov, ki 

imajo nezaželene vplive na okolje za usklajevanje sistema ravnanja z okoljem z 

okoljsko relevantno zakonodajo. Meritve zakonsko predpisanih parametrov morajo 

opravljati pooblaščene institucije. Nenazadnje je treba posebej poudariti, da 

učinkovit sistem ravnanja z okoljem podjetju prinaša tudi ekonomske koristi, ki se 

kažejo v zmanjševanju stroškov, povezanih z okoljskimi vidiki. 

Ključni elementi standarda ISO 14001 so: 

• Okoljska politika: so splošne namere in načela organizacije, ki jih formalno 

izrazi najvišje vodstvo in se nanašajo na učinek ravnanja z okoljem. 

• Planiranje: organizacija mora določiti potrebne cilje, plane in programe, ki 

vodijo k uresničevanju okoljske politike. 

• Izvajanje in delovanje: za uspešno implementacijo sistema ravnanja z 

okoljem je potrebno razviti ustrezna znanja in ostale mehanizme, ki so nujno 

potrebni za uresničitev okoljske politike, okvirnih in izvedbenih ciljev. 

• Preverjanje: organizacija mora spremljati vsaj tiste okoljske parametre, ki so 

povezani s pomembnimi vplivi na okolje, ter izvajati korektivne in 

preventivne ukrepe. 

• Vodstveni pregledi: namen tega elementa je, da najvišje vodstvo objektivno 

oceni, kako sistem deluje, na katerih mestih so potrebne izboljšave, 

spremembe in dopolnitve za še učinkovitejše delovanje sistema. 
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»Mednarodni standard ISO 14001 temelji na istih načelih vodenja kot družina 

standardov ISO 9000, ki obravnavajo sisteme kakovosti. Organizacije se lahko 

odločijo, da bodo kot podlago za postavitev sistema ravnanja z okoljem uporabile 

obstoječi sistem vodenja, ki ustreza zahtevam ustreznega standarda iz skupine ISO 

9000.«13 Oba sistema tako sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 kot sistem 

ravnanja z okoljem po ISO 14001 pa morata upoštevati pravila PDCA kroga. 

V začetku, dokler je sistem še mlad, gre samo za skladnost z okoljsko zakonodajo. 

Pozneje pa se od organizacije in njenega sistema ravnanja z okoljem pričakuje 

nekoliko več, in sicer aktivno iskanje novih rešitev za nenehno izboljševanje sistema 

ravnanja z okoljem. 

Sistem ravnanja z okoljem omogoča organizaciji, da preveri svoj vpliv na okolje ter 

vključi v svoje poslovanje potrebo po delovanju v skladu z okoljsko zakonodajo in 

potrebo po odzivanju na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, 

lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije ter ostale zainteresirane javnosti. Uvajanje 

okoljskega standarda ISO 14001 v podjetje prinaša določene prednosti, ki pa niso 

vidne takoj, ampak je potreben čas, da se ugotovijo zmanjšani stroški. Prednosti so: 

1. manjša poraba energije – ob kontrolirani porabi in izrabi virov; 

2. smotrna uporaba naravnih virov – naravni viri niso neusahljivi in tega se vsi 

zavedamo, a vendar zelo malo v resnici naredimo, da to upočasnimo; 

3. manjši stroški odstranjevanja odpadkov; 

4. zmanjšanje tveganja zaradi nesreč; 

                                                 

13 SIST EN ISO 14001. Sistem ravnanja z okoljem – Razčlenitev z navodili za uporabo (ISO 

14001:1996). Prva izdaja, maj 1997. (str. 6) 
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5. konkurenčne prednosti – doseganje tržne prepoznavnosti – certifikat po ISO 

14001 vzbuja pozitivni odziv, ker s tem potrjuje zavedanje velike 

odgovornosti podjetja; 

6. večji ugled v javnosti; 

7. večje zanimanje morebitnih vlagateljev; 

8. nižje zavarovalne premije – zmanjševanje zakonskega/finančnega tveganja – 

zavarovalnice in investitorji zaupajo, saj je zmanjšano tveganje pri vlaganju 

kapitala v ta podjetja; 

9. izpolnjevanje predpisov in zakonskih določil. 

Standard ISO 14001 motivira zaposlene v organizaciji, da se osredotočijo na celoten 

sistem ravnanja z okoljem in ne samo na stroške. Ravnanje z okoljem je namreč 

dolgoročen cilj. 

Zavedanje organizacije, da vsaka lahko naredi korak pri varovanju okolja, je 

pripomoglo k uveljavljanju sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001. Čeprav 

postavitev sistema zahteva veliko znanja in tudi angažiranost zunanjih 

strokovnjakov, so se mnoga podjetja odločila za to pot. Zniževanje stroškov, ki ga 

sistem ravnanja z okoljem dolgoročno prinaša, pa je tudi dober obet za vsako 

organizacijo, saj morajo le te biti boj z vse večjimi stroški poslovanja v vse bolj ostri 

konkurenci na trgu. 

3.3. OHSAS 18001 – Model sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu 

OHSAS 18001 je izšel leta 1999. V Evropi so že prej imeli zakone, ki zahtevajo od 

delodajalcev določeno izpolnjevanje pogojev pri zaposlovanju, hkrati pa v primeru 

nesreč pri delu in poklicnih boleznih omogočajo odškodninske zahtevke vrtoglavih 

višin. Prav ti visoki odškodninski  zahtevki lahko pokopljejo organizacijo, in to ne 
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glede na njeno velikost in uspešnost v poslovanju. OHSAS 18001 pomeni pomoč ali 

pa samo oporo pri prizadevanjih za zdravje zaposlenih. Napisan je tako, da se lahko 

uporabi kot nadgradnja v sistemu ISO 9001 ali ISO 14001 ali pa obeh. 

3.3.1. Predstavitev OHSAS 18001 

OHSAS – Occupatonal Health and Safety Assessment Series (Sistemi vodenja 

poklicnega zdravja in varnosti) 

Kot je razvidno iz naslova, OHSAS 18001 ne vsebuje besede standard. Trenutno je 

OHSAS 18001 specifikacija za vzpostavljanje sistemov vodenja poklicnega zdravja 

in varnosti, njena oblika in izrazoslovje pa sta enaka kot v standardih ISO 9000 in 

ISO 14000, zato se pričakuje, da bo organizacija ISO specifikacijo v naslednjih letih 

sprejela kot standard. Kljub temu pa se v povezavi z OHSAS  18001 pogosto 

uporablja izraz standard, zato sem ga tudi sama uporabila. 

Sistematičen in preventiven pristop k upravljanju varnosti in zdravja, kakor ga 

podaja specifikacija OHSAS 18001, temelji na načelih nenehnega izboljševanja, ki 

ga lahko prikažemo s PDCA  krogom. Večji poudarek je na preprečevanju, manj pa 

na popravljanju posledic nezaželenih dogodkov in nesreč. 

Specifikacija OHSAS 18001 določa zahteve za sistem vodenja poklicnega zdravja in 

varnosti, ki omogoča organizaciji, da nadzoruje svoje tveganje poklicnega zdravja in 

varnosti ter izboljša svoje delovanje. Ne postavlja posebnih meril za izvajanje 

poklicnega zdravja in varnosti in tudi ne daje podrobnih navodil za razvoj sistema 

vodenja. 

Specifikacijo OHSAS 18001 lahko uporabi organizacija, ki želi: 

• vzpostaviti sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti, da bi odstranila ali 

zmanjšala tveganje za zaposlene in druge zainteresirane stranke, ki so lahko 
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izpostavljeni tveganju poklicnega zdravja in varnosti, povezanim z 

aktivnostmi organizacije; 

• izvajati, vzdrževati in nenehno izboljševati sistem vodenja poklicnega 

zdravja in varnosti; 

• dokazati sama sebi, da njeno ravnanje ustreza politiki poklicnega zdravja in 

varnosti, za katero se je opredelila; 

• prikazati tako ustreznost drugim; 

• pridobiti certifikacijo/registracijo za svoj sistem vodenja poklicnega zdravja 

in varnosti pri zunanji organizaciji; 

• sprejeti lastno odločitev in izdati lastno izjavo o skladnosti s to specifikacijo 

OHSAS. 

Ključni elementi sistema vodenja poklicnega zdravja in varnosti so: 

• politika poklicnega zdravja in varnosti; 

• planiranje; 

• uvajanje in delovanje; 

• preverjanje in korektivni ukrepi; 

• vodstveni pregledi. 
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4. INTEGRACIJA SISTEMOV VODENJA 

Z večanjem zavesti o Sistemih vodenja kakovosti do proizvodov in procesov, okolja, 

zdravja in varnost ljudi ter ostalih organizacije gledajo za vodila, strukture in 

značilnosti teh sistemov, da bi identificirali skupne povezave z namenom integracije. 

Večina objavljenih del se je koncentrirala na integracijo treh sistemov vodenja: 

• kakovost (Sistem vodenja kakovosti po shemi standarda ISO 9001), 

• okolje (Sistem ravnanja z okoljem po shemi standarda 14001) in 

• poklicno zdravje/varnost (Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti po 

shemi OHSAS 18001). 

Namen resničnega »integriranega sistema vodenja« pa naj bi bil veliko obsežnejši in 

naj bi obsegal katerikoli dodaten sistem, ki ga organizacija sprejme v prihodnje. V 

bistvu si pa vsaka organizacija  po svoje razlaga, kaj to integracija je in kako se jo 

doseže.  

V praksi se je pokazalo, da sta integracija standardov na eni strani in integracija 

sistemov vodenja, ki jih ti standardi pokrivajo, na drugi strani dve “ločeni” področji.  

Medtem ko integracija standardov sistemov vodenja ostaja pod okriljem 

standardizacijskih teles (na primer ISO – International Organization for 

Standardization), je odvisno od vsake posamezne organizacije, ali se bo odločila 

združiti svoje notranje funkcijsko-specifične sisteme vodenja.  

Kar organizacije resnično potrebujejo, pa ni integriran standard sam po sebi, ampak 

shematičen model, ki je sposoben prilagoditi se na vključevanje vsakega splošno 

obstoječega in možnega nastajajočega standarda sistemov vodenja. Istočasno naj bi 

bil ta model zmožen uskladiti različnost zahtev funkcijsko-specifičnih standardov 

sistemov vodenja. 
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Tako naj bi vsaka razlaga z namenom olajšati integracijo sistemov vodenja v 

organizaciji vsebovala dva dela: 

• model za analizo, usklajevanje, pridruževanje in integracijo specifičnih 

zahtev standardov in 

• metodologijo za podporo shematičnemu modelu in za vodenje organizacije 

proti integraciji notranjih sistemov vodenja. Ta metodologija naj bi bila 

sposobna odgovoriti na vprašanje, »kako zgraditi svoj lasten integriran sistem 

vodenja«. 

4.1. Strategije za razvoj splošnega vodnika za integracijo sistema 

vodenja 

Za uskladitev sedanjih standardov in standardov, ki se lahko pojavijo v prihodnje, za 

namen integracije so možne tri alternative: 

• Bistven „Splošen standard sistemov vodenja“: pri tem naj bi šlo za 

prepoznavanje samo skupnih elementov obstoječih standardov, njihov 

ponovni razvoj in pripravo z nizom bistvenih elementov v obliki navodil. 

Funkcijsko-specifični sistemi vodenja se bi uporabljali v njihovi sedanji 

obliki. 

• Integriran „Splošen standard sistemov vodenja“: razen navedbe bistvenih 

elementov integriranega sistema bi to vodilo združilo sheme kakovosti, 

okolja, varnosti in druge. 

• Zemljevid (»Roadmap«) kot „Splošen standard sistemov vodenja“: Ta bi 

priskrbela postopke za dejansko integracijo sistemov vodenja in/ali presoj. 

Pojasnila bi, kako so lahko različni sistemi povezani in usklajeni, kakšno 

povezovanje obstaja med pod-sistemi ter kako se lahko te povezave izpelje. 
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4.1.1. Model kot osnova integriranemu sistemu vodenja 

Model, na katerem se gradi integriran sistem vodenja, naj bi bil: 

• Sposoben pripojiti skupne elemente funkcijsko-specifičnih sistemov vodenja. 

• Splošen, z drugimi besedami univerzalen, primeren za vsako organizacijo in 

vse standarde tako, da lahko vključi katerikoli v prihodnje vpeljan sistem 

vodenja.  

• Fleksibilen, kar pomeni, da mora biti sposoben se prilagoditi specifičnim 

zahtevam sistemov vodenja kakovosti, okolja, varnosti ali kateregakoli 

drugega sistema. 

• Povsem združljiv z modeli funkcijsko-specifičnih standardov sistemov 

vodenja (na primer procesni in PDCA pristop), s tem bi preskrbel neomejen 

prehod iz splošnega v specifični model in obratno. 

•  Podprt z metodologijo za implementacijo, ocenjevanje, vzdrževanje in 

izboljševanje integriranega sistema vodenja v organizaciji.  

4.1.2. Skupni osnovni elementi standardov za sisteme vodenja 

Vsak standard za sisteme vodenja ima povsem specifične zahteve za določeno 

področje, ki ga pokriva, imajo pa tudi veliko podobnosti in skupnih zahtev. 

Torej je povsem logično, da morajo biti najmanj povezani, če že ne v celoti 

integrirani. Takšna povezanost je zlasti zaželjena za osnovne elemente, ki se 

nanašajo na procese vodenja in so dejansko identični v standardih.  
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ISO Guide 72:200114 (vodilo za razvoj standardov za sisteme vodenja) navaja 

politiko, planiranje, implementacijo in delovanje, ocenjevanje izvajanja, izboljšave in 

vodstvene preglede kot bistvene (ključne) elemente sistema vodenja, ki so skupni 

vsem standardom za sisteme vodenja in so osnova integraciji (Tabela 1). 

 Tabela 1: Skupni elementi sistemov 

4.2. Implementacija integriranega sistema vodenja 

Organizacije, ki želijo integrirati svoje sisteme vodenja, morajo to izvesti postopno, 

upoštevajoč obsežnost zahtevane integracije, zaporednost uvrščanja različnih 

sistemov vodenja in hierarhične nivoje, na katerih se bo integracija sistemov 

pripetila.  

                                                 

14 ISO Guide 72:2001 Guidelines for the justification and development of management system 

standards.   

Glavne kategorije Skupni elementi 

Politika Politika in načela (vodila) 

Planiranje 

Identifikacija potreb, zahtev in analiza kritičnih 

vidikov; Izbor pomembnih vidikov; Postavljanje ciljev 

in namenov; Identifikacija virov; Identifikacija 

strukture organizacije, pravil, odgovornosti, 

pooblastil; Planiranje obvladovanja delovanja; 

Naključna pripravljenost na nepredvidene dogodke 

Implementacija in 

delovanje 

Obvladovanje delovanja; Vodenje človeških virov; 

Vodenje drugih virov; Dokumentacija in njen nadzor;  

Komunikacija; Razmerje z dobavitelji in pogodbeniki  

Ocenjevanje izvajanja 
Nadzor nad merili; Analiza in rokovanje z 

neskladnostmi; Presoja sistema 

Izboljševanje 
Korektivni in preventivni ukrepi; Nenehno 

izboljševanje 

Vodstveni pregled Vodstveni pregledi 
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Kot sem zasledila v raznih virih, obstaja več možnih nivojev integracije, vse od 

posameznega sistema vodenja integriranega preko poslovnih funkcij do popolne 

integracije funkcijsko-specifičnih sistemov vodenja v celoten poslovni sistem.  

Organizacija lahko ravna sledeče: 

• Integrira dokumentacijo sistema vodenja kakovsti - ustvari skupni priročnik 

in specifične kakovostne, okoljske in druge zahtevane postopke. Obseg, do 

katerega je integracija postopkov izvedena, lahko varira od popolnoma 

ločenih funkcijsko-specifičnih dokumentov vse do popolne združitve, kar ima 

kot rezultat niz resnično splošnih postopkov. Primer takšne integracije je 

lahko en postopek za planiranje sistema vodenja, ki se uporablja za kakovost 

proizvodov in procesov, okolje, varnost, zanesljivost ... Popolno integracijo 

se lahko izvrši tudi na nivoju navodil in zapisov za delo. Smiselno pa je, da se 

nekatere funkcijsko-specifične zapise ohrani. 

• Poveže bistvene procese, cilje in vire - stremenje k uporabi bistvenih 

procesov z integracijo planiranja, načrtovanja, implementacije in drugih 

aktivnosti vertikalno po sistemih vodenja. Povezati delovno-specifične cilje 

in uporabo človeških, finančnih in materialnih virov. Od tega koraka se 

pričakuje največ koristi v smislu prihranka virov in priskrbe sinergijskih 

učinkov, vendar ga je tudi najtežje doseči. 

• Ustvari »vse v enem« sistem - to naj bi bil zadnji korak pri vsakem naporu 

integracije. Zaradi značilnih konceptualnih podobnosti med sedanjimi 

sistemi, »univerzalni« sistem vodenja ni nedosegljiv cilj. 

4.2.1. Zaporednost 

Obstaja več možnih strategij, ki jih lahko organizacija uporabi za dosego 

integriranega sistema vodenja, odvisno od tega, kateri sistemi so že vpeljani in katere 

želi še vpeljati. Sledijo prikazi štiri takih pristopov, skupaj s kratko razlago: 
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• Najprej sistem vodenja kakovosti po shemi ISO 9001, nato ostali. Ta 

strategija je ena izmed najbolj razširjenih, saj ima veliko število organizacij 

certificiran sistem vodenja kakovosti po shemi standarda ISO 9001 v 

primerjavi z vsemi ostalimi sistemi. Sistem ravnanja z okoljem je zgrajen 

na ogrodju sistema vodenja kakovosti po shemi standarda ISO 9001, čeprav 

sta v nekaterih primerih najprej integrirana sistem ravnanja z okoljem in 

sistem poklicnega zdravja in varnosti, nato pa sta pripojena s sistemom 

vodenja kakovosti na osnovi sheme standarda ISO 9001. 

• Najprej sistem ravnanja z okoljem, nato ostali. To je zelo redka strategija, 

vendar se je lahko poslužujejo organizacije, ki delujejo pod strogimi 

okoljskimi predpisi.  

• Istočasno sistem vodenja kakovosti ter sistem ravnanja z okoljem, nato 

ostali. Ta strategija je predvsem omejena na organizacije, ki nimajo 

vpeljanega še nobenega sistema, je pa zelo primerna, ker se že od vsega 

začetka doseže sinergijske učinke.  Skupni modeli (npr. procesni pristop, 

PDCA ali sistemski pristop) so najprej privzeti, sledi istočasna 

implementacija elementov sistema vodenja kakovosti in okolja. Ostali 

sistemi so pozneje vliti v ta sistem. 

• Skupno bistvo integriranega sistema vodenja (na primer po shemi PAS 

99:2006), nato sheme integriranega sistema vodenja. Ta strategija je zelo 

podobna prejšnji, vendar ni omejena na začetnike. Proces se začne z 

identifikacijo in razvijanjem povezanih elementov, temu sledi združevanje 

funkcijsko-specifičnih shem. Ta pristop je zelo primeren za organizacije z 

izkušnjami na sistemih vodenja, na primer družbe certificirane po ISO 9001 

ali ISO 14001. 
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4.2.2. Nivoji 

Stopnja integracije sistema vodenja lahko zavisi tudi od različnih hierarhičnih 

nivojev:  

• Na najvišjem nivoju vodenja so lahko sistemi v celoti integrirani v smeri 

doseganja globalne politike. Vodstvo družbe ni nujno zainteresirano za način 

delovanja posameznih sistemov vodenja, ampak za učinek družbe kot celote, 

zato je smiselno, da se na tem nivoju izvrši popolna integracija sistemov.  

• Na vmesnem nivoju so lahko sistemi funkcijsko-specifični in neodvisni, 

vendar povezani, usklajeni in popolnoma kompatibilni. Popolna integracija ni 

potrebna.  

• Na operativnem nivoju imamo lahko spet popolno integracijo v pod-sisteme, 

z drugimi besedami edinstvene delovne procese. Vzrok za to popolno spojitev 

je preprost:  za operativne delavce, prav tako kot za vodstvo, so operacije, ki 

jih opravljajo, edinstvene in morajo biti vodene ter izvršene kot celota. 

Čeprav obsegajo različne karakteristike in vidike kakovosti proizvodov in 

procesov, okolja ali varstva, sta oba, operacija in proizvod fizične narave, ki 

za realizacijo zahtevata integriran sistem. Torej so funkcijsko-specifični 

sistemi vodenja in pripadajoči dokumentacijski viri (na primer postopki, 

navodila in zapisi) lahko popolnoma integrirani na nivoju posameznih 

delovnih operacij. 

4.3. PAS 99:2006 Specifikacija skupnih zahtev sistemov vodenja kot 

vodilo pri integraciji 

Specifikacija PAS 99:2006 je bila pripravljena s strani Britanske standardizacijske 

inštitucije (BSI) kot pomoč organizacijam, ki že imajo kombinacijo formalnih 

standardov za sisteme vodenja (kot so ISO 9001, 14001, 18001) pri postavljanju 

ogrodja za integracijo le-teh znotraj enega sistema. Pred izdajo PAS 99:2006 ni bilo 



 31 

nobene specifikacije »Zahtev«, vsa dokumentacija s tega področja so bila samo 

priporočila. 

Specificira skupne zahteve sistemov vodenja in je namenjen kot vodnik pri 

implementaciji dveh ali več standardov/specifikacij sistemov vodenja na integriran 

način. Zbrane so skupne zahteve standardov/specifikacij sistemov vodenja. Primeren 

je za vsako organizacijo, ne glede na velikost in tip. 

Definicija Integriranega sistem vodenja, kot je predstavljena v PAS 99:2006, to je 

tam, kjer ima organizacija en sistem vodenja, ki je kombinacija dveh ali več 

standardov za sisteme vodenja (npr. ISO 9001, 14001 …) in je v skladu z PAS 

99:2006 »Specifikacija skupnih zahtev sistemov vodenja kot vodilo pri integraciji«. 

4.3.1. Skupne zahteve sistemov vodenja PAS 99:2006 

PAS 99:2006 uporablja isto razvrstitev skupnih zahtev standardov kot so predlagani 

v ISO Guide 72:2001. To so: 

• politika sistema vodenja, 

• planiranje, 

• implementacija in delovanje, 

• ocenjevanje izvajanja in  

• vodstveni pregled.  

Tabela (tabela 2) prikazuje te skupne zahteve ter točke posameznega standarda, v 

katerih je ta zahteva zajeta. Na primer v točki 8.1 standarda ISO 9001 je zajeta 

zahteva za »Nadzorovanje in merjenje«, prav tako je ta zahteva zajeta v točki 4.5.1 

standarda ISO 14001 in v OHSAS 18001. Torej je ta zahteva skupna vsem trem 

standardom in je združena v točki 4.5.1 specifikacije PAS 99:2006. 
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Tabela 2: Skupne zahteve sistema vodenja kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja 

pri delu 

Zahteve PAS 99 ISO 9001 

Kakovost 

ISO 14001 

Okolje 

OHSAS 

18001 

Zdravje in 

varnost 

 Točka Točka Točka 
4.1 Splošne zahteve 4.1 4.1 4.1 

4.2 Politika sistema vodenja 5.1, 5.3 4.2 4.2 

4.3 Planiranje  4.3 4.3 
4.3.1 Identifikacija in 
ocenitev vidikov, vplivov in 
tveganj 

5.2, 5.4.2, 
7.2.1, 7.2.2 

4.3.1 4.3.1 

4.3.2 Identifikacija 
zakonskih in drugih zahtev 

5.3 (b), 7.2.1 
(c) 

4.3.2 4.3.2 

4.3.3 Planiranje 
nepredvidljivih dogodkov 

8.3 4.4.7 4.4.7 

4.3.4 Cilji 5.4.1 4.3.3 4.3.3 
4.3.5 Organizacijska 
struktura 

5.5 4.4.1 4.4.1 

4.4 Implementacija in 

delovanje 

   

4.4.1 Obvladovanje 
delovanja 

7 4.4.6 4.4.6 

4.4.2 Vodenje virov 6 4.4.1, 4.4.2 4.4.1, 4.4.2 
4.4.3 Zahteve glede 
dokumentacije 

4.2 4.4.4, 4.4.5, 
4.5.4 

4.4.4, 4.4.5, 
4.5.3 

4.4.4 Komuniciranje 5.5.3, 7.2.3, 
5.3 (d), 5.5.1 

4.4.3 4.4.3 

4.5 Ocenjevanje izvajanja    

4.5.1 Nadzorovanje in 
merjenje 

8.1 4.5.1 4.5.1 

4.5.2 Ocena ustreznosti 8.2.4 4.5.2 4.5.1 
4.5.3 Notranja presoja 8.2.2 4.5.5 4.5.4 
4.5.4 Rokovanje z 
neskladnostmi 

8.3 4.5.3 4.5.2 

4.6 Izboljševanje    
4.6.1 Splošno 8.5.1 4.5.3 4.5.2 
4.6.2 Korektivni, preventivni 
ukrepi in ukrepi za 
izboljševanje 

8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.2 

4.7 Vodstveni pregled    

4.7.1 Splošno 5.6.1 4.6 4.6 
4.7.2 Vhodi 5.6.2   
4.7.3 Izhodi 5.6.3   
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Skupne zahteve so lahko obravnavane v enem sistemu vodenja. S kombinacijo dveh 

ali več sistemov se zmanjša obseg celotnega sistema vodenja in doseže uspešnost in 

učinkovitost sistema (slika 5). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Slika 5: Zahteve več standardov/specifikacij sistemov vodenja, integrirane v enem 

skupnem sistemu 

Skupne zahteve so prikazane v povezavi z PDCA ciklom, ki mu sledi vsak sistem 

vodenja (slika 6).  
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Skupne  
zahteve   
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PAS   99   
Skupne zahteve   

O   –  Okolje   
Z&V   –  Zdravje  in varnost   
K   –  Kakovost   
DSV   –  Drugi  sistemi vodenja   
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Slika 6: Model integriranega sistema vodenja, uporabljen v PAS 99:2006 

4.4. Koristi integriranega sistema vodenja 

Obstaja veliko splošno veljavnih in znanih koristi, ki se jih doseže z integracijo 

sistemov vodenja. Razdelimo jih lahko na: 

• Strateške koristi 

Vsi sistemi so smatrani kot celoten poslovni sistem vodenja, ki prispeva k 

nenehnemu izboljševanju rezultatov organizacije. Cilji in plani so skladni in 

povezani s celotnim poslovnim planom.  

• Vodstvene koristi 

IZVEDI 

Sistem vodenja 

Politika 

Planiranje 

Imlementacija 
in delovanje Ocenjevanje 

izvajanja 

Izboljševanje 

Vodstveni 
pregled 

Politika sistema 

vodenja 4.2 

Splošne zahteve 4.1 

Planiranje 4.3  
4.3.1 Identifikacija in 
ocenitev vidikov, 
vplivov in tveganj  
4.3.2 Identifikacija 
zakonskih in drugih 
zahtev 
 
4.3.3. Planiranje 
nepredvidljivih 
dogodkov  
4.3.4 Cilji  
4.3.5 Organizacijska 
struktura, vloge, 
odgovornosti in 
pooblastila 

Implementacija in 

delovanje 4.4  
4.4.1 Obvladovanje 
delovanja  
4.4.2 Vodenje virov  
4.4.3 Zahteve glede 
dokumentacije  
4.4.4 Komuniciranje 

Vodstveni pregled 4.7  
4.7.1 Splošno  
4.7.2 Vhodi  
4.7.3 Izhodi  

Izboljševanje 4.6  
4.6.1 Splošno  
4.6.2 Korektivni, 
preventivni ukrepi in 
ukrepi za izboljševanje  

Ocenjevanje 

izvajanja 4.5  
4.5.1 Nadzorovanje in 
merjenje  
4.5.2 Ocena 
ustreznosti  
4.5.3 Notranja presoja  
4.5.4 Rokovanje z 
neskladnostmi 

PREVERI 

UKREPAJ PLANIRAJ 



 35 

Ločene »oblasti« za kakovost, varnost in zdravje, okolje in druge, so odpravljene. 

Tako so vsi smatrani kot del celotnega vodstva organizacije. Enotnost ciljev vseh 

zaposlenih prispeva k »timskemu pristopu«. 

• Finančne koristi 

Znižanje stroškov z odpravo podvajanj v sistemih za presoje, pregled 

dokumentacije itd. 

• Operativne koristi  

Integrirano vodenje zagotovi, da so vsakršne spremembe upoštevane v 

dokumentaciji in izvajanju. Na primer sprememba risbe (načrta) pri proizvodu ne 

vpliva samo na kakovost proizvoda, temveč lahko vpliva tudi na okolje. 

• Ostale koristi 

Privzetje dodatnega sistema vodenja bo lažje in z manjšimi stroški. Navzkrižja 

med strokami so odpravljena, prav tako so področja odgovornosti bolj jasna. 

4.5. Problemi, ki lahko spremljajo integracijo sistemov vodenja 

Problemi oz. ovire, ki se lahko pojavijo, ko organizacija integrira svoje sisteme 

vodenja, so: 

• Vedenje/obnašanje zaposlenih 

Obnašanje in vedenje zaposlenih znotraj organizacije pomembno vpliva na 

uspešnost integracije sistemov in njihovo vzdrževanje. Dejstvo je, da nihče ne 

mara spreminjati svojih starih navad delovanja, implementacija novega sistema 

ali že samo prenova obstoječih postopkov pa vključuje stvarne spremembe. Tako 

je to včasih lahko tako izziv kot frustracija za zaposlene, pri sporočanju in razlagi 
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svojih zahtev glede sistema drugim in kako so lahko »njihovi« sistemi najboljše 

integrirani z ostalimi sistemi. 

• Pomanjkanje strateškega planiranja 

Organizacije, ki jim primankuje formalnih dolgoročnih »strateških planov«, 

lahko pričakujejo odpor in oklevanja pri dovršitvi integracije svojih sistemov. 

Zaradi komunikacijske praznine med višjim/srednjim vodstvom in zaposlenimi o 

pričakovanjih od procesa integracije lahko pride do odpora znotraj različnih 

nivojev vodstva. 

• Pomanjkanje strokovnjakov in uporaba svetovalcev 

Splošen problem, s katerim se je spoprijela večina organizacij, je razpoložljivost 

in/ali pomanjkanje usposobljenega osebja za izpeljavo integracije sistemov.  

Pri implementaciji svojih sistemov vodenja si veliko organizacij pomaga s 

svetovalci. Problem uporabe svetovalcev pa je ta, da četudi lahko izvedejo ali 

sodelujejo pri implementaciji sistemov, ne morejo biti prisotni pri njegovem 

stalnem vzdrževanju, ki ga morajo izvajati notranji zaposleni. Tako so številne 

organizacije poudarile, da je smiselno, da se sistem implementira in vzdržuje 

znotraj organizacije. 

• Nenehno spreminjanje predpisov in navodil 

Zaradi nenehnega spreminjanja predpisov in navodil, na primer na področju 

okolja, so organizacije prisiljene k stalnemu pregledovanju in posodabljanju 

svojih postopkov, ciljev in namenov. 

• Porabljen čas pri integraciji sistemov 

Nekateri oddelki znotraj organizacije lahko potrebujejo nekoliko več časa, kot se 

ga je predvidilo za začetno razumevanje in implementacijo integriranega sistema. 

To lahko prepreči dosego cilja v roku, ki ga je postavilo vodstvo. 
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S tem, ko se organizacije zavedajo možnih problemov/ovir, ki lahko nastanejo med 

integracijo sistemov, se z njimi lažje soočijo in tako poteka integracija hitreje in bolj 

gladko.  

4.6. Izkušnje podjetij, ki so integrirale svoje sisteme 

Izkušnje nekaterih podjetij, ki so integrirale svoje sisteme, priporočajo naslednje: 

• Zavezanost najvišjega vodstva in pregledi vodstva  

Preden začne organizacija z integracijo sistemov vodenja, mora pridobiti 

»zavezo najvišjega vodstva«. Ta mora biti v obliki vnaprejšnje vključenosti v 

vseh fazah procesa integracije. Vodilni morajo biti osebno vključeni pri  

posredovanju ciljev in planov organizacije ter pri motiviranju in nagrajevanju 

zaposlenih. Vsi zaposleni morajo občutiti popolno zavezo in vključenost 

najvišjega vodstva. Motivacija za zavezo najvišjega vodstva lahko izhaja iz 

prihranka virov in zmanjšanja stroškov, ki so posledica vpeljave integriranega 

sistema. Podpora in zaveza najvišjega vodstva sta tako nujni pri vpeljavi, 

dovršitvi in posledično vzdrževanju procesa integracije znotraj organizacije. 

Vodilni morajo spoznati, da je za uspešno vpeljavo in vzdrževanje 

integriranega sistema nujno potrebna njihova stalna zaveza. 

Za vzdrževanje in razvoj sistema je tudi pomembno, da so pregledi vodstva 

izpeljani redno s ključnimi predstavniki vodstva znotraj organizacije. Na teh 

srečanjih se mora pregledati vse nastale probleme, povezane z delovanjem in 

vzdrževanjem sistema, skupaj z rezultati notranjih presoj. Tako je ena od 

organizacij poudarila: »potrebno je zagotoviti, da so pregledi vodstva pravilni 

(redni), uspešni in dejansko pokažejo, kje smo bili, kje smo sedaj in kje 

želimo biti oz. nam pokažejo smer.« 

• Določitev lastnikov 



 38 

Organizacije morajo določiti »lastnike« znotraj organizacije za uspešno 

implementacijo in vzdrževanje posameznega ali integriranega sistema. 

Izkušnje kažejo, da mora biti oseba, ki je postavljena na ta položaj, 

predstavnik od srednjega do vodstvenega nivoja. Nekdo, ki sprejema napotke 

od najvišjega vodstva in jih postavi na pravo mesto tako, da jih zaposleni na 

nižjem nivoju lahko uporabijo za uspešno izvajanje dela. Nujne veščine, ki jih 

mora imeti ta oseba, so: biti mora komunikativen, posrednik, inštruktor in 

vzgojitelj. 

• Usposabljanje 

Organizacije so prepoznale usposabljanje kot učinkovito pot za zmanjšanje 

pričakovanih ovir, še preden so jih izkusile. Organizacije morajo zagotoviti 

potrebne vire za primerno usposabljanje vseh zaposlenih. Namen programov 

usposabljanja je priskrba zavesti o smislu in koristih integriranega sistema ter 

način, kako se bo integriran sistem inplementiral, uporabljal in vzdrževal. 

Razumevanje in vključenost zaposlenih posledično odpravita njihov odpor do 

sprememb.  

Za uspešno implementacijo in vzdrževanje posameznega ali integriranega 

sistema je potrebno, da se vse zaposlene redno usposoblja o novih sistemih in 

postopkih. To usposabljanje je še posebno zaželjeno med začetnimi fazami 

procesa integracije in, če je možno, vsakič pred dejansko fazo 

implementacije, odvisno od tipa organizacije in veščin zaposlenih. V 

nekaterih primerih so mogoče potrebni »osvežitveni tečaji«, s katerimi 

obnovimo razumevanje posameznih in/ali integriranih sistemov. 

• Veščine zaposlenih in uporaba virov 

Organizacije za vpeljavo, delovanje in vzdrževanje integriranega sistema 

potrebujejo »izkušene zaposlene ... ljudi, ki imajo veliko znanja, so izkušeni 

in usposobljeni«. To poudarja pomembnost usposabljanja in komunikacije 
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med zaposlenimi. Če želijo organizacije imeti izkušene in usposobljene 

zaposlene, jih morajo neprestano usposabljati o novih postopkih, sistemih in 

tehnologijah in jih vključevati v proces odločanja. To zagotovi, da so 

zaposleni seznanjeni tako s »proizvodi kot s pomembnostjo vpeljanega 

sistema«. Vpeljava in vzdrževanje integriranega sistema vodenja ne zahtevata 

samo virov, kot so izkušeni in usposobljeni zaposleni, denarja in časa 

vodilnih, bolj kot to je pomembna sposobnost uporabe teh virov na najboljši 

način. 

• Dokumentacijski sistem/nadzor  

Ena od ključnih ovir, s katerimi so se srečale organizacije, je vzdrževanje 

svojih dokumentacijskih sistemov. Dokumentacijski sistem mora biti dobro 

nadzorovan, tako da se prepreči podvajanje postopkov. Veljavni dokumenti 

morajo biti primerno potrjeni, oštevilčeni in izdani, zastarele pa se mora 

odstraniti z elektronskega medija. Originalno kopijo zastarelega dokumenta 

pa se mora vseeno hraniti za prihodnje reference in presoje.  

• Presoje  

Organizacije morajo imeti redne notranje in zunanje presoje svojih sistemov 

in procesov. Presoja mora pokrivati celoten sistem vodenja. Pogostost 

notranjih presoj je odvisna od tipa sistema, ki se ga implementira. 

Multidisciplinarni timski pristop poudari pomembnost presoj preostalim 

zaposlenim in s tem pridobi njihovo zavezo. Razen prihranka virov vodenje 

integriranih presoj lahko pomaga organizacijam pridobiti celovit pogled nad 

potrebnimi izboljšavami znotraj »svojih« oddelkov.  

• Sprememba kulture in izogibanje osebnim konfliktom 

Za integracijo sistemov vodenja je odločilno, da so osebna nesoglasja 

odpravljena in da ljudje postavijo svoj ego na stran. To zahteva, da vodilni in 
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zaposleni medsebojno sodelujejo. Za vpeljavo različnih sistemov vodenja 

posamezno ali pri uvajanju integriranega sistema je tudi bistveno, da ima 

organizacija »kulturo, ki je pripravljena na spremembe«. Kultura se začne na 

vrhu organizacije in se razširi na celotno organizacijo. Pomembno je tudi, da 

so organizacije »inovativne« in »brez predsodkov« pri uvajanju sprememb. 

• Sodelovanje z dobavitelji 

S sodelovanjem in vzgajanjem dobaviteljev organizacija pozitivno vpliva na 

svoje sisteme kakovosti, okolja in zdravja ter varnosti oz. na integriran 

sistem.  

• Komunikacija 

Komunikacija med vsemi zaposlenimi se je izkazala kot najučinkovitejša pot 

pri premagovanju številnih ovir.  
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5. PREDSTAVITEV KONCERNA ISKRA AVTOELEKTRIKA 

Začetki delovanja Iskre Avtoelektrike segajo v leto 1960, ko je bila ustanovljena 

poslovna enota avtoelektrike s sedežem v Šempetru pri Gorici, vanjo pa preseljena 

proizvodnja avtoelektričnih izdelkov iz Iskre Kranj. Iz majhnega proizvodnega 

obrata je kmalu zrasla velika tovarna, katere posebni uspehi so bili vidni v 

velikoserijski proizvodnji. Leta 1975 se je Iskra Avtoelektrika samoupravno 

organizirala, iz enovite delovne organizacije je ustanovila temeljne organizacije 

združenega dela, ki so poslovale do 31.12.1989. Z letom 1990 je začela poslovati kot 

družbeno podjetje, od leta 1991 pa je registrirana kot delniška družba. Leta 1997 je 

bilo zaključeno lastninsko preoblikovanje podjetja. V letu 2004 pa je Iskra 

Avtoelektrika delnice uvrstila na organiziran trg vrednostnih papirjev na Ljubljanski 

borzi.  

Danes je delniška družba Iskra Avtoelektrika uveljavljeno evropsko podjetje na 

področju razvoja, proizvodnje in trženja avtoelektričnih izdelkov in enosmernih 

motorjev. V letu 2005 je praznovala 45-letnico obstoja in delovanja. 

5.1. Proizvodni program 

V Iskri Avtoelektriki d.d. in njenih hčerinskih podjetjih razvijajo, izdelujejo in tržijo 

električno opremo za vozila, plovila in mobilno hidravliko. Sem sodijo zaganjalniki, 

alternatorji, enosmerni motorji, pogonski sistemi, stikala, krmilniki, vžigalne tuljave, 

hladno oblikovani deli, navitja, plastični deli in aluminijasti ulitki iz tlačnega litja, 

orodja za kovinsko-predelovalno industrijo ter posebna proizvodna in kontrolna 

oprema. 

5.2. Organiziranost 

V letu 2006 je Iskra Avtoelektrika sprejela obliko divizijske organiziranosti (Slika 7). 

Namen organiziranja divizij je bil na globalni ravni zagotavljati rast in 

dobičkonosnost posameznih poslovnih področij, ki z učinkovitejšo koordinacijo 

aktivnosti med enotami in družbami, povezanimi v divizije, zagotavljajo uspešnejše 
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poslovanje in izkoriščanje sinergij. Jedro posamezne divizije praviloma predstavlja 

strateška poslovna enota (SPE) v obvladujoči družbi. Iz tega izhaja, da je direktor 

strateške poslovne enote zadolžen za koordinacijo poslovnih aktivnosti, povezanih z 

odvisnimi družbami, ki tvorijo divizijo. 

Organizacijo Iskra Avtoelektrika sestavljajo: Uprava, 5 strateških poslovnih enot 

(SPE), 7 direkcij in razvojni center. 

Strateške poslovne enote so: SPE Avtoelektrika, SPE Pogonski sistemi, SPE 

Mehatronika, SPE Sestavni deli in SPE Trading. 

Direkcije in razvojni centri so: Direkcija kakovosti, Direkcija prodaje, Direkcija 

nabave, Direkcija tehnike, Direkcija ekonomike in informatike, Direkcija financ, 

Direkcija ravnanja z ljudmi in Razvojni center. 
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Slika 7: Organizacijska shema Skupina Iskra Avtoelektrika15 

5.3. Politika vodenja  

Politika vodenja v Iskri Avtoelektriki d.d. zajema politiko kakovsti in okoljsko 

politiko ter politiko varnosti in zdravja pri delu, ki vključuje načela in cilje za 

doseganje in preseganje zahtev kupcev, zaposlenih in okolice. Na različne načine so 

posredovane vsem zaposlenim, saj je bistveno, da jih poznajo in razumejo vsi, od 

katerih zavisi doseganje ciljev kakovosti, ravnanje z okoljem ter varnostjo in 

zdravjem pri delu v Iskri Avtoelektriki d.d.. 

Ključni opredelitvi poslanstva v IAE d.d. sta kakovst in poslovna odličnost.  

Temelji odličnosti so naslednji: 

• usmerjenost k rezultatom, 

                                                 

15 Pridobljeno z internega spleta IAE dne 15.1.2007: http://intranet.org.iskra/Pravilniki/ 
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• osredotočenost h kupcem, 

• voditeljstvo, 

• upravljanje na podlagi procesov in dejstev, 

• razvoj in vključevanje ljudi, 

• nenehno učenje, inovacije in izboljšave, 

• razvoj partnerstev in 

• odgovornost do družbe. 

V letu 2000 je IAE d.d. tudi prejela priznanje Republike Slovenije za poslovno 

odličnost, kar še dodatno potrjuje pravilnost kakovosti in poslovne odličnosti, 

istočasno pa je dobro izhodišče za nadaljnjo izgradnjo kulture odličnosti v IAE. 

Vrednote, ki jim v IAE d.d. sledijo, pa so: 

• razvoj za prihodnost, 

• spoštovanje in razvoj posameznika, 

• zaupanje v odnosih, 

• zavzetost in odločnost in 

• verodostojnost in etičnost. 

Moto vizije v IAE d.d. je: INOVACIJE V ROTACIJI. 
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6. RAZVOJ SISTEMOV VODENJA V ISKRI AVTOELEKTRIKI D.D.  

Od vsega začetka je Iskra Avtoelektrika d.d. namenjala posebno pozornost kakovosti 

svojih izdelkov in storitev. Leta 1990 je Iskra Avtoelektrika d.d. prva v svojem 

okolju pridobila certifikat po standardih kakovosti ISO 9001:1994, kasneje, leta 2000 

pa še po ameriških standardih QS 9000. Glede na to, da je standard ISO 9001:2000 

nadomestil ISO 9001:1994 in se je slednjemu iztekla življenjska doba 15. decembra 

2003, se je takrat iztekla življenjska doba tudi ostalim standardom, ki slonijo na 

njem. Eden takih je bil tudi QS 9000, ki se mu je življenjska doba ravno tako iztekla 

konec leta 2003, saj od 2004 naprej za vso svetovno, avtomobilsko industrijo velja en 

sam standard kakovosti, in sicer ISO/TS 16949:2002. Je pa zaradi časovne stiske in 

velikih sprememb na področju kakovosti v avtomobilski industriji prišlo na svetovni 

ravni do kompromisnega dogovora, po katerem se organizacijam, ki se niso uspele 

certificirati po ISO/TS 16949:2002 do 15. decembra 2003, podaljša veljavnost 

obstoječega certifikata vse do konec leta 2006, v kolikor le-te do konca leta 2003 

uvedejo procesni pristop. Tako je Iskra Avtoelektrika d.d. oktobra 2005 pridobila 

nov certifikat ISO 9001:2000, januarja 2006 pa certifikat ISO/TS 16949, ki je 

nadomestil QS 9000. 

Iskra Avtoelektrika d.d. je zakonodajne zahteve na področju varovanja okolja vedno 

upoštevala in jih izpolnjevala. Z uvajanjem standarda ISO 14001 v letu 2001 pa so 

pristopili k celovitemu in bolj načrtnemu ravnanju z okoljem, in sicer z namenom, da 

postane le to del rednega poslovanja. Da bi lažje in hitreje izpolnili zahteve standarda 

ISO 14001, so se v juniju 2001 vključili tudi v slovenski projekt »Čista proizvodnja«, 

katerega osnovno vodilo je uvajanje čistejših tehnologij, smotrnejša raba surovin, 

vode in energije ter reševanje problematike odpadkov pri njihovem izvoru. Tako so 

leta 2003 tudi pridobili certifikat  ISO 14001. 

Ni potrebno poudarjati, da so zaposleni najpomembnejši del slehernega kolektiva – 

tudi Iskre Avtoelektrike d.d. S podpisom Politike varnosti in zdravja pri delu avgusta 

2006 se je Iskra Avtoelektrika d.d. zavezala k zagotavljanju varnega in zdravega dela 

v svojem delovnem okolju. 



 46 

Sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu je v Iskri Avtoelektriki d.d. urejen z 

Izjavo o varnosti z oceno tveganja. V letu 2005 se je začel projekt uvedbe standarda 

OHSAS 18001. Certificiranje še poteka in do konca leta 2007 je predvidena 

pridobitev certifikata. 

Poleg uvedenih formalnih sistemov vodenja Iskra Avtoelektrika d.d. izpolnjuje tudi 

sprejete zahteve ostalih standardov (ISO 27001 - standard za obvladovanje 

informacij, SA 8000:2001 - standard družbene odgovornosti, VVL - Vlagatelji v 

ljudi). 

Nadaljnji smiselen in logičen korak je integracija vpeljanih sistemov vodenja. V 

nadaljevanju diplomske naloge sem poskušala predstaviti okvir integriranega sistema 

vodenja v Iskri Avtoelektriki d.d., pri katerem vpeljavi sama sodelujem. 

6.1. Poslovnik kakovosti Iskre Avtoelektrike d.d. 

Opredeljuje funkcijo kakovosti, ravnanja z okoljem ter funkcijo poklicnega zdravja 

in varnosti v podjetju. Zgrajen je na osnovi standarda ISO 9001 oz. ISO/TS 16949. 

Opisuje vse elemente sistema vodenja kakovosti in njihov medsebojni vpliv. Prav 

tako vsebuje tudi vse zahteve in določbe za sistem vodenja, ki jih je podjetje prevzelo 

v svoje poslovanje. 

Uporabniku daje hiter pregled nad tem, kako je sistem vodenja kakovosti organiziran 

in kako deluje.  

Namen poslovnika je: 

• podati politiko kakovosti, politiko ravnanja z okoljem ter politiko poklicnega 

zdravja ter varnosti pri delu; 

• določiti in opisati sistem kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem 

poklicnega zdravja in varnosti; 

• določiti pristojnosti in odgovornosti za posamezne elemente sistemov; 
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• podati splošne in specifične postopke za različne aktivnosti. 

V poslovniku so podane reference na dokumente nižjega nivoja, ki podrobneje 

opisujejo posamezne aktivnosti (BQ-predpisi in CQ-navodila za delo). 

Poslovnik je označen z: 

AQ XX 

V bistvu naj bi bil v poslovniku kakovosti dokumentiran celoten integriran sistem in 

naj bi podajal osnovne smernice integriranega sistema (Slika 8). 

Slika 8: Dokumentacijska struktura Poslovnika kakovosti 

6.2. Izhodišča integriranega sistema vodenja 

Osnova modela integriranega sistema vodenja naj bi bil Sistem vodenja kakovosti na 

shemi ISO 9001, saj ima organizacija ta sistem in elemente le-tega že dobro vpeljane. 

Ostali modeli so predstavljeni kot smernice razvoja, na katerih naj bi se gradil 

integriran sistem:  

                                                 AQ 1.0

                                                               AQ 2.0

                                                                       AQ 3.0

                                                                            AQ 4.0

                                                                               AQ 4.1

                                                                                 AQ 4.2

                                                                                    AQ 5.0

                                                                                           :

                                                                                     AQ 6.0

                                                                                     AQ 6.1

                                                                                    AQ 6.2

                                                                                 AQ 6.3

                                                                               AQ6.4

                                                                      AQ 7.0

                                                      AQ 8.0

zahteve organizacije

          +

zahteve ISO 9001 oziroma   
ISO/TS 16949

PAS 99

ISO 27001

ISO 26000

VVL

ISO 14001 + OHSAS 18001

+

zahteve zainteresiranih 
strani in zakonodaje

poslovnik kakovosti 

dvomestna številčna oznaka področja 
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• Model sistemskih povezav 

Organizacije so zapletene in imajo veliko števil in razmerij, ki so težko 

obvladljiva, zato je pa tako pomemben sistemski pristop. To pomeni 

obravnavanje organizacije kot sistema, sestavljenega iz sestavin znotraj sebe, ki 

delujejo v določenem okolju v razmerju z drugimi sistemi. Ta razmerja morajo 

biti uravnotežena, kar se uravnava z delovanjem nekih zakonitosti ali vsaj 

pravilnosti. 

Slika 9: Model sistemskih povezav16 

                                                 

16 Kralj, J. (2001).  Temelji managementa in naloge managerjev. 3. dopolnjena izdaja. Visoka šola za 

management. Koper. 
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• Model sonaravnega usklajenega razvoja v okolici 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Model sonaravnega usklajenega razvoja v okolici 

• Model trajnostnega razvoja organizacije 

Slika 11: Model trajnostnega razvoja organizacije 
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• Model poslovnega sistema – Obvladovanje organizacije (Model obvladovanja 

organizacije) 

Slika 12: Model poslovnega sistema17
 

• Model odličnosti 

Okvir, ki temelji na devetih merilih, pet od teh meril je t. i. »dejavnikov«, štirje 

pa so »rezultati«. »Dejavniki« zajemajo tisto, kar organizacija počne. »Rezultati« 

zajemajo tisto, kar organizacija dosega. »Rezultati« so posledica »dejavnikov«. 

Model EFQM temelji na naslednji predpostavki: Odlični rezultati pri 

»delovanju«, »odjemalcih«, »zaposlenih« in »družbi« se dosegajo z 

»voditeljstvom«, ki je gonilo »politike in strategije«, »zaposlenih«, »partnerstev 

in virov« ter »procesov«.  

                                                 

17 Kralj, J. (2001).  Temelji managementa in naloge managerjev. 3. dopolnjena izdaja. Visoka šola za 

management. Koper 
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Slika 13: Model EFQM18 

Logika »RADAR«: v osrčju modela leži tako imenovana logika »RADAR«, ki jo 

sestavljajo štirje elementi: »Results« - rezultati, »Approach« - pristop, 

»Deployment« - razširjenost pristopa, »Assessment« - ocenjevanje in »Review« - 

pregled. 

6.3. Obseg integriranega sistema vodenja kakovosti v Iskri Avtoelektriki 

d.d. 

Integriran sistem vodenja kakovosti (SVQ) naj bi obsegal vse formalne in 

neformalne sisteme vodenja, ki jih ima organizacija vpeljane, in sicer (Slika 13): 

• Podsistem vodenja kakovosti proizvodov in procesov na shemi standarda ISO 

9001. Ta naj bi se uporabljal v vseh organizacijskih enotah IAE d.d..  

• Podsistem vodenja kakovosti proizvodov in procesov po zahtevah standarda 

ISO/TS 16949 - dodatne zahteve avtomobilske industrije za sistem vodenja 

kakovosti proizvodov in procesov. Uporablja se za osnovne organizacijske 

enote organizacije, kjer se izdelujejo proizvodi po specifikacijah odjemalcev 

v avtomobilski industriji proizvodnje in servisiranja. Ter za vse podporne 

funkcije oz. organizacijske enote (npr. Nabava, Razvojni center itd.), ki 

podpirajo osnovno enoto na katerikoli lokaciji. Poleg tega pa še za celotno 

verigo dobaviteljev avtomobilske industrije po presoji odjemalca. 

                                                 

18 Model odličnosti EFQM 2003 - European Foundation for Quality Management  
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• Podsistem ravnanja z okoljem po zahtevah standardov ISO 14001, OHSAS 

18001, ostali sprejete zahteve standardov (VVL, SA 8000, ISO 27001). 

Slika 14: Integrirane identificirane sheme sistemov v IAE d.d.19 

Sistemske osnove integriranega vodenja v Iskri Avtoelektriki d.d. so: 

• poslanstvo in vizija ter poslovna načela in vrednote zaposlenih; 

• organizacijska struktura skupine Iskra Avtoelektrika; 

• sistem vodenja kakovosti proizvodov in procesov: družina standardov ISO 

9000:2000 in dopolnilna tehnična specifikacija ISO/TS 16949:2002; 

• sistem ravnanja z okoljem: ISO 14001:2004; 

• sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti: OHSAS 18001; 

• sistem vodenja odgovornosti do družbe: SA 8000:2001; 

                                                 

19 AQ 4.1. Sistem vodenja kakovosti.  
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• standard vlaganja v ljudi: »Investors in People«; 

• sistem za upravljanje varovanja informacij: ISO 27001. 

6.3.1. Matrika zahtev 

Matrika zahtev oz. elementi sistema vodenja Iskre Avtoelektrike d.d. predstavljajo 

sistematizirane zahteve Iskre Avtoelektrike do sistema vodenja. Vključevala naj bi 

vse zahteve vseh sprejetih standardov, vključno z interno določenimi zahtevami. 

Matrika zahtev je podlaga za nadaljnjo gradnjo oz. obnovo procesov oz. procesnega 

pristopa. Iz vsake zahteve izhaja določena aktivnost, ki mora biti vključena v določen 

proces. 

V prilogi 1 sem podala samo en del matrike zahtev in sicer element sistema vodenja 

»Vodstveni pregled«. V isti vrstici izpisana zahteva pomeni vsebinsko podobnost 

zahteve standardov ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 in OHSAS 18001  (Priloga 

1: Primer integriranih zahtev za Vodstvene preglede). 
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6.4. Stanje in pripravljenost sistemov vodenja v Iskri Avtoelektriki d.d. 

za integracijo 

Iskra Avtoelektrika ima trenutno vpeljanih več ločenih sistemov vodenja, ki 

pokrivajo določena specifična področja. Tako ima vpeljan sistem vodenja kakovosti 

po shemi standarda ISO 9001 oz. ISO/TS 16949, ločeno od tega sistema je bil 

vpeljan sistem ravnanja z okoljem po shemi standarda 14001 in prav tako sistem 

poklicnega zdravja in varnosti OHSAS 18001. Pri tem postopnem razvijanju 

sistemov je šlo predvsem za »lepljenje« zahtev drugih dveh na obstoječ sistem 

vodenja kakovosti. Predvsem je šlo za dopolnjevanje dokumentacije, kar pa ne 

predstavlja integriranega sistema vodenja in v praksi ne pomeni racionalizacije 

poslovnih procesov. 

Ovira za višjo stopnjo pripravljenosti je neusklajenost delovanja posameznih služb, 

ki so trenutno odgovorne za posamezne sisteme. Višjo stopnjo bi lahko v sedanjem 

načinu razumevanja integracije dosegli z združitvijo posameznih služb, odgovornih 

za posamezne sisteme, v eno organizacijsko enoto. To sicer ni edini način, je pa 

trenutno najbolj realen glede na kulturo celotne družbe. Na ta način bi z vertikalno 

organiziranostjo zagotovili osnovne pogoje za integracijo sistemov.  

6.5. Ovire in priložnosti 

Možne ovire, ki jih vidim za dosego uspešnosti integracije, so: 

• Različno razumevanje pojma integracije sistema vodenja. Potrebno bi bilo 

najprej določiti jasno definicijo, kaj sploh je integracija. 

• Različno razumevanje obsega integracije. Stalno se namreč pojavljajo dileme 

o obsegu v celotni skupini Iskra Avtoelektrika. Največ aktivnosti se sicer 

izvaja na nivoju d.d., glede na obseg celotne skupine in proizvodnih ter 

trgovskih družb v njej pa je to definicijo potrebno postaviti zelo jasno in 

natančno. 

• Pomanjkljivo znanje služb, ki so tako ali drugače vključene v integracijo. 

Primanjkuje potrebnega strokovnega znanja zaposlenih. 
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• Ni popolnoma jasno definirana služba, ki naj bi imela nadzor nad celotnim  

integriranim sistemom.    

Priložnosti se kažejo v: 

• skladnosti ciljev in planov, 

• racionalnejši uporabi virov – poraba virov, tako človeških kot finančnih, je 

bolj usklajena,  

• zmanjšanju kompleksnosti – zmanjša se dokumentacija sistema vodenja, en 

sistem je lažje uporabljati, vzdrževati in izboljševati, 

• možnosti večje sinergije v skupini, 

• dodatni identifikaciji priložnosti za izboljšave na osnovi internega 

»benchmarkinga« med družbami v skupini, 

• lažjemu in hitrejšemu privzetju kateregakoli dodatnega sistema vodenja. 

6.6. Kaj spremeniti, da se integracija pospeši 

Za dosego uspešnosti in učinkovitosti integriranega sistema vodenja bi bilo smiselno: 

• poenotiti filozofijo kakovosti in s tem politike kakovosti kot sestavni del 

politike poslovanja, pri tem igra ključno vlogo najvišje vodstvo, 

• jasno opredeliti odgovornosti do sistema vodenja: mislim, da bi bilo smiselno 

postaviti enega predstavnika najvišjega vodstva za kakovost, ki bi imel 

nadzor nad celotnim integriranim sistemom vodenja, 

• poenotiti izrazoslovje, kar je osnovni korak v interni standardizaciji, 

• pregledati dokumentacijsko strukturo, zlasti ažurnost tako izdaj kot vsebine in 

povezanost med dokumenti. 
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6.7. Načrt integracije 

• 1. korak - obnovitev strateških in organizacijskih izhodišč: vodstvo mora 

določiti razmerje med organizacijo in njenim okoljem (ustrezno definirati 

okolje); prepoznati notranje in zunanje zainteresirane strani v skladu s cilji 

organizacije; 

• 2. korak - uvrstitev izhodišč (omenjenih zgoraj) v strateški načrt družbe oz. 

skupine za 4-letno obdobje; 

• 3. korak - pregled stanja, na osnovi katerega naj se obnovi procesni pristop, 

če je to potrebno; 

• 4. korak - analiza in ocena stanja organizacije, ki daje odgovor najvišjemu 

vodstvu o obsegu integracije (po različnih sistemih vodenja kot tudi po 

družbah v skupini); 

• 5. korak - formalno odpreti projekt integracije z opisanim namenom, cilji, 

stroški in potrebnimi viri ter določitvijo kontrolnih točk; 

• 6. korak - izvedba in ocena uspešnosti in učinkovitosti izvedbe projekta. 

Ocenila bi, da je za izvedbo projekta po opravljeni preliminarni analizi stanja in ob 

zagotovitvi primerne podpore najvišjega vodstva, potreben čas približno leto in pol. 
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7. SKLEP 

Zahteve sodobnega poslovodenja se dopolnjujejo s koncepti različnih sistemov na 

podlagi standardov sistema vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem 

ISO 14001 ali sistema ravnanja z zdravjem in varstvom pri delu OHSAS 18001. V 

podjetju, v katerem se odločijo za uvajanje enega ali pozneje več standardov in s tem 

sistemov v svoje delovno okolje, se s tem korakom obvežejo, da bodo izpolnjevali 

zahteve posameznega standarda, vodstvo pa dobi določene smernice in okvir za 

svoje delovanje. 

Možnosti združevanja standardov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001: standarde 

je možno združevati, saj so kompatibilni, razdeljeni v stavke, od katerih so nekateri 

enaki v svojih zahtevah v vseh treh standardih. Takšno združevanje je zlasti 

zaželjeno za osnovne elemente, ki se nanašajo na procese vodenja in so dejansko 

identični v standardah.  

V novi specifikaciji PAS 99:2006 so zbrane skupne zahteve standardov/specifikacij 

sistemov vodenja: politika sistema vodenja, planiranje, implementacija in delovanje, 

ocenjevanje izvajanja in vodstveni pregled. Namenjena je kot vodnik pri 

implementaciji dveh ali več standardov/specifikacij sistemov vodenja na integriran 

način. Primeren je za vsako organizacijo, ne glede na velikost in tip.  

V Iskri Avtoelektriki imajo vpeljane že vse tri sisteme vodenja v skladu s standardi. 

Naravno nadaljevanje in izboljšanje obstoječega stanja v Iskri Avtoelektriki je 

vsekakor integracija teh sistemov oz. vzpostavitev enotnega učinkovitega sistema 

vodenja, v smislu trajnostnega razvoja organizacije, ki v današnji dobi globalizacije 

nujno zahteva vključevanje v usklajen razvoj okolja. 

Naj zaključim z ugotovitvijo, da sodobno poslovodenje podjetja zahteva od vodstev 

spreminjanje, prilagajanje, iskanje novih možnosti, kar nekje v globalu zahtevajo tudi 

standardi, pač vsak za svoje področje, ki pa skupaj predstavljajo orodje za vodenje 

celotnega podjetja. 

Vsak posamezen standard sistema vodenja predstavlja en del vodenja podjetja, zato 

je povsem razumljivo, da njihovo združevanje daje možnost za izboljšavo celotnega 

sistema vodenja podjetja. 
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PRILOGA 1: Primer integriranih zahtev za Vodstvene preglede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


