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NASLOV 

Uporaba jezika UML v postopkih po standardih ISO 9001 in 14001 

IZVLEČEK 

Modeliranje raznovrstnih sistemov se vse bolj uveljavlja na mnogih področjih 

človekovega delovanja. V magistrskem delu obravnavamo uporabnost diagramov 

UML pri pisanju sistemskih postopkov za sisteme vodenja po zahtevah standardov 

ISO 9001 in 14001 ter modeliramo procese in postopke. Po eni strani se z 

modeliranjem v grafičnem jeziku UML težje berljivo esejsko pisanje sistemskih 

postopkov prevede na bolj privlačen slikoven nivo predstavitev zahtev, po drugi 

strani pa se istočasno tudi postavi temelje za morebitno poznejšo izdelavo 

programske opreme ter prenos sistemskih postopkov v informacijski sistem. 

Obravnava uporabnosti diagramov UML temelji na realnem primeru postopkov po 

standardih ISO v družbi HESS d.o.o. Brežice ter na projektu izgradnje hidroelektrarn 

na spodnji Savi.  

Ideja o uporabi jezika UML pri pisanju sistemskih postopkov se je porodila pri 

individualnem raziskovalnem delu pri predmetu Projekt 2 in se je v magistrskem 

delu še razvila. Ker je ideja odražala subjektivno videnje, oceno ter pričakovanja, 

smo s preverjanjem uporabnosti ideje z anketo potrdili hipotezo, da je za uporabnike 

s tehnično izobrazbo slikovni način pisanja sistemskih postopkov bolj prijazen od 

esejskega.  

Cilj magistrskega dela je ugotoviti uporabnost diagramov UML in postaviti izhodišča 

za pisanje sistemskih postopkov po standardih ISO 9001 in 14001 z uporabo 

diagramov UML ter postaviti temelje za morebitno nadaljnje delo na področju 

raziskav in uporabe diagramov UML v omenjenih postopkih.  

KLJUČNE BESEDE 

Sistem vodenja, ISO, UML, RUP, diagram primerov uporabe, diagram razredov in 

objektov, sekvenčni diagram, diagram aktivnosti 
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TITLE 

The use of UML in procedures of standards ISO 9001 and 14001 

ABSTRACT 

Modeling of various systems is increasingly gaining importance in many areas of 

human endeavor. In this master thesis we analyze the utility of UML diagrams in 

writing system procedures for management systems according to standards ISO 9001 

and 14001. On one hand modeling with UML can represent complex system 

procedures in more friendly graphical notation, while on the other hand the UML 

models ca serve as the foundations for construction supporting information system. 

The utility of UML diagrams is analyzed on real-world ISO standard procedures in 

the company HESS d.o.o. from Brežice and on the project of constructing hydro 

power plant at Sava downstream.  

The idea of using UML for documenting system procedures was spawned during the 

research work for Project 2 and was further elaborated in this thesis. Since the idea 

was based on subjective assumptions, estimations and expectations, we conducted a 

questionnaire-based evaluation for testing its practical utility. In the evaluation we 

confirmed that the UML graphical documentation of system procedures was 

accepted by the users with technical background as friendlier than the written one.  

The goal of this master thesis is to determine the utility of UML diagrams and set the 

starting points for documenting system procedures according to standards ISO 9001 

and 14001 in the company HESS, and, at the same time, to set the basis for further 

research of using UML diagrams for the task.  

KEYWORDS 

Management system, ISO, UML, RUP, use case diagram, class and object diagram, 

squence diagram, activity diagram 
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1 UVOD 

Danes si življenja brez dobrin, ki sta jih prinesla napredek znanosti in tehnologije, ne 

moremo več predstavljati. Za naše življenjsko okolje to pomeni, da lahko 

uporabljamo električne aparate, da za transport uporabljamo prevozna sredstva, da je 

v našem domu pozimi prijetno toplo in ob večerih svetlo. Za uživanje v teh dobrinah 

se porablja energija. Ker bi se tem dobrinam verjetno zelo težko odpovedali in ker so 

prisotne tudi zahteve po nadaljnjem napredku, smo priča povečani rabi energije in 

posledično povečanemu onesnaževanju. Vse to sili človeštvo po eni strani v smer 

izboljšanja energetske učinkovitosti pri rabi energije in po drugi strani v iskanje 

novih, trajnih oziroma obnovljivih virov energije, ki so za okolje sprejemljivejši. 

Takšne razmere so tudi v Sloveniji in v njeni energetski politiki, ki po eni strani 

spodbuja povečevanje deleža električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, po 

drugi stani pa stremi k zmanjševanju vplivov na okolje pri proizvodnji električne 

energije, predvsem v smislu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.  

Energija je pomembna za razvoj in blagostanje človeštva. Električna energija je ena 

najbolj razširjenih in uporabljanih oblik energije. Na splošno 80% vseh potreb po 

energiji pokrijejo fosilna goriva. Pridobivanje električne energije iz fosilnih goriv 

ima omejitve v razpoložljivosti in povzroča negativne posledice v okolju. V Evropski 

uniji se 54% električne energije pridobi v termoelektrarnah, okoli 11% v 

hidroelektrarnah in 3% iz ostalih obnovljivih virov. Tako je za zagotavljanje 

električne energije v prihodnosti potrebno najti zadovoljivo razpoložljive in razvojno 

sprejemljive vire, kar naj bi zagotovili obnovljivi viri. Njihov delež naj bi se v 

prihodnosti povečal. Evropska komisija je postavila cilj, da se delež električne 

energije proizvedene iz obnovljivih virov poveča na 12% do leta 2010. V Sloveniji 

naj bi se do leta 2023 inštalirana moč za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov povečala na 510 MW, oziroma za 227% glede na stanje v letu 

2005, ko je bila je inštalirana moč 155 MW (Lipec, 2006). 

Tako se na področju spodnje Save, v Posavju, izvaja največja investicija na področju 

energetike v Sloveniji. Gre za gradnjo petih novih hidroelektrarn (HE Boštanj, 

Blanca, Brežice, Krško in Mokrice), s katerimi bo Slovenija pridobila obnovljiv vir 

električne energije moči 180 MW in z letno proizvodnjo v višini 720 GWh. Gradnja 

bo končana do leta 2015. Dosedanja skupna moč slovenskih hidroelektrarn v višini 



2 

 

819 MW se bo s hidroelektrarnami na spodnji Savi povečala za 187 MW, kar 

predstavlja 22 odstotkov skupne moči slovenskih hidroelektrarn. Hidroelektrarne na 

spodnji Savi bodo letno proizvedle 720 GWh električne energije, kar bo predstavljalo 

21 odstotkov proizvodnje slovenskih hidroelektrarn in bo predvidoma pokrivalo šest 

odstotkov skupne letne porabe električne energije v državi (Predinvesticijska 

zasnova, 2008). 

 

Slika 1: Hidroelektrarne na spodnji Savi 

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (HESS) s sedežem v Brežicah je bila 

s podpisom družbene pogodbe ustanovljena februarja 2008. Ustanovitelji in 

družbeniki so družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., Dravske elektrarne 

Maribor, d.o.o., Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Termoelektrarna Brestanica, 

d.o.o. in GEN energija, d.o.o. Družba HESS na podlagi Koncesijske pogodbe za 

izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save terminsko in finančno vodi 

izgradnjo novih hidroelektrarn na spodnji Savi v smislu optimalnih in racionalnih 

tehničnih rešitev. Ravno tako se vzpostavlja tudi sistem obratovanja in vzdrževanja, 

ki bo omogočil optimizacijo delovanja verige hidroelektrarn ob ustrezni zagotovitvi 

varnosti in zanesljivosti. Sedanja izgradnja HE na spodnji Savi že zaznamuje razvoj 
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družbe v lokalnem okolju, nadaljnja izgradnja energetskih objektov na Savi pa bo 

prioriteta tudi v prihodnje (Družba HESS, 2009).  

Mednarodna standardizacija zajema mnoga področja tehnologije in blagovne 

menjave - od strojništva, težkih kovin, tekstila, pakiranja, varovanja okolja, 

transporta blaga, proizvodnje in distribucije energije, bančništva in finančnih storitev 

pa vse do elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, če naštejemo 

le nekatere. Obstoj neusklajenih standardov za sorodne tehnologije v različnih 

državah ali regijah lahko vodi do tako imenovanih ovir v trgovini. Izvozno usmerjeni 

industrijski proizvajalci so že dolgo prepričani, da potrebujejo mednarodne 

standarde, katerih vsebino so s konsenzom sprejele vse zainteresirane države, da bi si 

olajšale postopek mednarodnega trgovanja. Največje prednosti mednarodne 

standardizacije se tako odražajo v: 

 svetovnem napredku in liberalizaciji trgovanja, 

 predstavitvi in povezovanju posameznih področij, 

 združljivosti komunikacijskih sistemov, 

 pripravi standardov za nove tehnologije, 

 skrbi za dežele v razvoju in 

 zaupanju uporabnikov. 

Informacije o standardizaciji smo pridobili s spletne strani Slovenskega inštituta za 

kakovost (Mednarodna standardizacija, 2010). 

Tehnika služi človeku. Človek si zastavlja svoje cilje vedno višje. Informacijske in 

komunikacijske tehnologije omogočajo vedno več možnosti povezovanja - med 

ljudmi ter med človekom in njegovim okoljem. Najnovejša strojna oprema, 

zmogljivi računalniški programi, obsežne informacije in učinkoviti postopki nič ne 

pomagajo, če vse to ni v rokah človeka: ta izdeluje strojno opremo, razvija 

računalniške programe, zbira in obdeluje vedno obsežnejše informacije ter uporablja 

rezultate obdelav. Ljudi, ki imajo opraviti z računalniki, delimo na računalniške 

strokovnjake in končne uporabnike. Med računalniške strokovnjake oziroma 
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računalnikarje spadajo programerji, skrbniki sistemov – administratorji in 

informacijski inženirji. Vsi ti načrtujejo in usklajujejo računalniške potrebe v 

podjetjih. Z izrazom končni uporabnik pojmujemo ljudi različnih poklicev in stopenj 

izobrazbe, ki računalnik uporabljajo kot orodje pri svojem delu, učenju ali zabavi. 

Njim zadošča obvladovanje osnovnih veščin in poznavanje programskih paketov, ki 

jih uporabljajo. Uporabnik računalnika lahko postane vsak, ki je računalniško 

pismen. Glede na naraščajoče človekove potrebe po vedno širših možnostih 

komuniciranja se kažejo veliki razvojni potenciali. Proizvodni dejavnik 

»informacija« pomembno pridobiva na pomenu. Človeku z njegovimi naraščajočimi 

nalogami in cilji prihajamo nasproti z inovativno tehnologijo. A človek je tisti, ki 

stoji za razvojem, proizvodnjo. Človek je tisti, ki postavlja standarde ter jih 

izpolnjuje. Cilji morajo biti usklajeni z vrednotami v okolju. Varovanje okolja, kot 

temeljne človekove dobrine je naloga, ki smo se ji zavezali z vso odgovornostjo. 

Pozorni moramo biti na to, da okolja ne obremenjujemo po nepotrebnem. Prihodnost 

nas vseh je odvisna od tega, kaj bomo na novo razvili in kaj bomo ohranili – v prvi 

vrsti naravo (CHIP trade, 2010). 

Cilj magistrskega dela je spoznati programsko opremo Microsoft Office Visio in jezik 

UML ter izdelati nekaj ključnih sistemskih postopkov po zahtevah standarda ISO 

9001. Na tej osnovi želimo ugotoviti primernost diagramov UML za pisanje 

sistemskih postopkov po zahtevah standardov ISO 9001 in 14001. Hkrati želimo z 

uporabo tega orodja istočasno pripraviti podlago za izdelavo programske opreme za 

podporo izvajanja postopkov po zahtevah standardov ISO. 

V magistrskem delu smo na konkretnem primeru družbe HESS in investicije 

izgradnje petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi obravnavali sistem vodenja 

kakovosti. Najprej smo predstavili splošne teoretične navedbe o jeziku UML in 

platformi RUP ter sistemih vodenja po standardih ISO. Nato smo podrobneje 

obravnavali različne primere ureditev po zahtevah standardov ISO z uporabo 

programskega orodja MS Visio ter različnih diagramov v jeziku UML. Sistem 

vodenja smo prikazali z diagramom primerov uporabe z razširitvami, diagram 

razredov in objektov za ponazoritev organizacijske strukture ter sekvenčni diagram 

in diagram aktivnosti za ponazoritev obvladovanja neskladnosti. 
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Na osnovi zaključkov dela pri nalogi, izvedene ankete in na osnovi večletnih 

izkušenj iz prakse tako na področju sistemov zgrajenih na osnovi standardov ISO kot 

pri vodenju projektov s področja informacijskih tehnologij smo ugotovili, da je 

uporaba jezika UML smiselna in primerna. Rezultati dela so podlaga tako za razvoj 

in izdelavo programske opreme kot tudi za izdelavo postopkov. Hkrati je način 

prikaza akterjev, procesov in medsebojnih relacij zelo nazoren in za vse uporabnike 

primerno enostaven. 
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2 JEZIK IN DIAGRAMI UML 

2.1 Jezik UML 

Navedbe o jeziku UML (angl. Unified Modeling Language) v magistrskem delu so 

povzete iz svetovnega spleta (UML - The Unified Modeling Language, 2009, in 

Unified modeling language, 2010) in gradiva za predavanja pri predmetu Izbrana 

poglavja iz informacijskih tehnologij (Cestnik, 2008). Logotip jezika UML je 

prikazan na sliki 2. V naravi in v realnem svetu srečujemo sisteme, ki so različno 

kompleksni. Z razvojem informacijske tehnologije se širi tudi uporaba informacijskih 

sistemov tako v poslovnih sistemih kot tudi na drugih področjih. Z razvojem 

zmožnosti informacijske tehnologije raste tudi nivo globine in obseg računalniške 

obdelave realnih naravnih sistemov in tako se danes informacijska tehnologija 

uporablja za spremljanje in upravljanje zelo obsežnih in kompleksnih realnih 

naravnih sistemov. S tem razvojem in rastjo se povečuje tudi potreba po ustreznem 

načinu komuniciranja med uporabniki in razvijalci informacijskih sistemov z 

namenom in ciljem, da se na eni strani natančneje določi zahteve in pričakovanja 

naročnikov in uporabnikov, ter na drugi strani, da se predstavi zmožnosti 

informacijske tehnologije in pripravi ustrezen okvir za dokumentiranje in dejansko 

realizacijo informacijskega sistema za potrebe uporabe, vzdrževanja in nadaljnjega 

razvoja. Tako se je razvil tudi jezik UML.  

 

Slika 2: Logotip jezika UML 

Najbolj je uporaba jezika UML razširjena na področju informacijskih sistemov, 

srečamo pa ga tudi na drugih področjih, kot na primer pri modeliranju poslovnih 

procesov, podatkovnih struktur, podatkovnih skladišč, nepremičninskih transakcij 

(Šumrada, 2006) in delu agentov (Krisper in Pivk, 2003). 
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UML je grafični jezik, ki uporablja grafične gradnike. Osnovni gradniki jezika UML 

so: 

 elementi modela; akterji (slika 3), razredi, primeri uporabe, itd., 

 relacije; komunikacije (slika 4), asociacije, generalizacije, odvisnosti, itd. in 

 diagrami; diagram primerov uporabe (slika 16), diagram razredov in 

objektov, itd. 

 

Slika 3: Akter -  element modela jezika UML 

 

Slika 4: Komunikacija -  relacija modela jezika UML 

Jezik UML se uporablja v svetu informatike (lahko pa tudi izven tega sveta na drugih 

področjih, kjer je uporaba možna in smiselna) za: 

 vizualizacijo, pri čemer se izdela skica mentalnega modela, 

 specifikacije, kjer jezik UML omogoča preciznost, nedvoumnost in  

popolnost zapisanih zahtev, 

 konstruiranje, pri čemer je omogočeno razmerje 1:1 s programskim jezikom, 

in 
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 dokumentiranje, kjer s pomočjo jezika UML dokumentiramo zahteve in 

opišemo arhitekturo modelov. 

Jezik UML se uporablja kot standard zapisa:  

 konceptov; predstavi se poslovne procese in funkcije sistemov, in 

 konkretnih rešitev; predstavi se razrede, komponente, sheme. 

Jezik UML je uporaben na področjih: 

 analize problemov; za analizo, pri čemer je glavno vprašanje »kaj«, in 

 načrtovanja; za izdelavo načrta rešitve, pri čemer odgovorimo na vprašanje 

»kako«. 

Pri uporabi jezika UML in grafičnega jezika srečamo tudi modele. Model je 

abstrakcija sistema, modeliranje je proces izdelave modela, prednosti vizualnih 

modelov pa so naslednje: 

 vizualni modeli so bolj razumljivi, 

 prikaz strukture in obnašanja je preprost, 

 kompleksni sistemi so predstavljeni na razumljivejši način, 

 arhitektura sistema je preglednejša, 

 načrtovalske odločitve so bolje dokumentirane. 

2.2 Diagrami UML 

Diagram je vizualni model, ki predstavlja pogled na določenem nivoju abstrakcije. 

Ločimo dva tipa pogledov: 

 statični; ponazarja strukturo modeliranega sistema, in 

 dinamični; ponazarja obnašanje modeliranega sistema. 

Obstoji več vrst UML diagramov, in sicer: 
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 diagrami primerov uporabe (angl. Use case diagrams), 

 diagrami razredov in objektov (angl. Class and object diagrams), 

 diagrami zaporedja (angl. Sequence diagrams), 

 diagrami prehajanja stanj (angl. Statechart diagrams), 

 diagrami aktivnosti (angl. Activity diagrams), 

 diagrami sodelovanja (angl. Collaboration diagrams), 

 diagrami gradnikov (angl. Component diagrams) in  

 diagrami namestitve (angl. Deployment diagrams). 

V nalogi smo uporabili naslednje UML diagrame: 

● Diagram primerov uporabe (slika 15): 

o predstavlja zunanji pogled na sistem, 

o opisuje interakcijo sistema z uporabniki, 

o se uporablja za: 

 modeliranje obsega sistema in določitev meja in 

 modeliranje zahtev ter 

o je koristen za lažje komuniciranje z uporabniki. 

● Diagram razredov in objektov (slika 18): 

o ponazarja statično strukturo razredov sistema, 

o razred je množica objektov z enako strukturo, obnašanjem, razmerji in 

pomenom in 

o vsebuje veliko informacij o razredih in objektih. 
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● Diagram zaporedja (slika 20): 

o opisuje sodelovanje skupine objektov, 

o poudarek je na zaporedju sporočil, dogodkov in aktivnosti in 

o se uporablja za realizacijo primerov uporabe. 

● Diagram aktivnosti (slika 22): 

o opisuje zaporedje aktivnosti, 

o ponazarja izvajanje metod nekega razreda, 

o dovoljena je paralelnost izvajanja aktivnosti in 

o ni objektno usmerjen. 
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3 PROCES RUP 

 

Slika 5: RUP - Rational Unified Process 

RUP je kratica za Rational Unified Process (slika 5), kar lahko prevedemo kot 

razumsko poenoten proces. Gre za procesno platformo, ki podpira razvoj 

informacijskih sistemov in je uporabna tudi pri našem delu, ko raziskujemo in 

razvijamo možnosti uporabe jezika UML v sistemu ISO, predvsem zaradi 

sistematičnosti in obvladovanja tveganj. 

3.1 Filozofija RUP 

Filozofija RUP je zelo uporabna pri raziskavah in razvoju ter pilotnih projektih, ker 

njena filozofija stremi uspešnosti in učinkovitosti na osnovi naslednjih načel 

(Cestnik, 2008): 

● zgoden in nenehen spopad s tveganji, 

● zagotavljanje dodane vrednosti za naročnika, 

● pozornost na uporabnosti, 

● vpeljava sprememb v zgodnjih fazah projekta, 

● zgodnja postavitev izvršljive arhitekture, 

● sistem je zgrajen iz komponent, 

● delo v skupini – timu in 

● kakovost je način dela, ne poznejša skrb. 
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3.2 Pristop po RUP 

Pristop po RUP je pomemben predvsem zaradi zgodnjega zmanjšanja tveganj pri 

doseganju rezultatov projekta. Na ta način povečamo verjetnost uspešnega 

dokončanja projekta in doseganja načrtovanih rezultatov. Prav tako poskrbimo, da ne 

pride do neuspeha in da se rezultati dosežejo učinkovito, z minimalnimi izgubami v 

času, denarju ali drugem (Cestnik, 2008). 

3.3 Proces RUP 

Proces RUP sestavljajo faze, discipline in iteracije (slika 6). 

 

Slika 6: Sestava procesa RUP (Cestnik, 2008) 

Navedbe o procesu RUP smo povzeli s spletne strani Wikipedia (IBM - Rational 

Unified Process, 2010). 

3.3.1 Faze 

Proces RUP v življenjskem ciklu projekta definira 4 faze: 

 začetna faza (angl. Inception phase), 

 faza dodelave (angl. Elaboration phase), 
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 faza izgradnje (angl. Construction phase) in 

 faza prehoda - prevzema (angl. Transition phase). 

Začetna faza; glavni cilj te faze je ustrezno določiti obseg projekta, poslovno 

skladnost, dejavnike uspeha in ocena izvedljivosti. Izdela se opis projekta, osnovni 

model primera uporabe, projektni plan, ocena rizikov, ocena stroškov oz. vrednosti 

projekta. Projekt se oceni po različnih kriterijih sprejemljivosti (stroški, riziki, 

prioritete, viri…). Mejnik te faze je nepristranska objektivna ocena izvedljivosti. Če 

mejnik ni dosežen, se lahko projekt ali prekliče ali pa se redefinira, da bolje ustreza 

kriterijem sprejemljivosti. 

Faza dodelave; glavni cilj te faze je izdelava podrobne analize rizikov ter arhitekture 

in forme projekta. Mejnik te faze je nepristranska objektivna ocena arhitekture in 

forme projekta po postavljenih kriterijih sprejemljivosti. Če projekt ne more preko 

tega mejnika, se še vedno lahko prekliče. Po tej fazi, ko projekt preide v operativno 

izvedbeno fazo pa so spremembe zelo težke in imajo običajno zelo velike negativne 

posledice. 

Faza izgradnje; glavni cilj te faze je izgradnja programske opreme in ostalih 

funkcionalnosti. Rezultat te faze je prva zunanja izdaja programske opreme. Faza se 

zaključi z mejnikom obratovalne sposobnosti. 

Faza prehoda-prevzema; glavni cilj te faze je prenos sistema iz razvoja v 

proizvodnjo. S tem sistem postane razpoložljiv in razumljen s strani končnega 

uporabnika. Izdelek je preverjen glede na postavljene zahteve. Če so vsi cilji 

doseženi je dosežen mejnik sprostitve izdelka in s tem je razvojni cikel zaključen. 

3.3.2 Discipline 

Proces RUP definira 6 disciplin: 

 modeliranje poslovnega procesa (angl. Business Modeling Discipline), 

 zahteve (angl. Requirements Discipline), 

 analiza in načrt (angl. Analysis and Design Discipline), 
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 izvedba (angl. Implementation Discipline), 

 testiranje (angl. Test Discipline) in 

 prenos  v uporabo (angl. Deployment Discipline). 

Modeliranje poslovnega procesa; gre za opis vizije organizacije, v kateri bo sistem 

uporabljen in kako bo ta vizija uporabljena za oris procesa, vlog in odgovornosti. 

Zahteve; zahteve opisujejo kako povpraševati po zahtevah odjemalca, kako te 

zahteve pretvoriti v specifikacijo izdelka in obsega sistema ter navedba podrobnih 

zahtev po funkcionalnosti. 

Analiza in načrt; prikaže se realizacija sistema, ki bo deloval v skladu z zahtevami, 

izpolnjeval vse zahteve in bo omogočal enostavne spremembe v primeru sprememb 

zahtev v funkcionalnosti. 

Izvedba; sistem se realizira skozi uporabo komponent. Opiše se kako uporabiti 

obstoječe komponente in nove komponente. Odgovornosti so jasni definirane. Sistem 

mora biti enostaven za vzdrževanje in izboljšuje možnosti ponovne uporabe. 

Testiranje; cilj testiranja je verifikacija interakcij, integracije in izpolnjevanja zahtev 

ter pravočasno odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti pred prenosom v uporabo. 

Testiranje se izvaja skozi celoten projekt z namenom zgodnjega odkrivanja in 

odprave neskladnosti, kar znižuje stroške popravil. 

Prenos  v uporabo; cilj prenosa v uporabo je uspešna predstavitev izdelka na trgu 

ter dobava programske opreme končnim uporabnikom. Gre za širok spekter 

aktivnosti, vključujoč zunanje izdaje programske opreme, pakiranje, distribucijo, 

namestitve in podpora končnim uporabnikom. 

3.3.3 Iteracije 

Plan iteracij je podroben plan s časovnimi sekvencami aktivnosti in nalog, z 

dodeljenimi viri in vključuje odvisnost nalog za iteracije. Tipično sta dva plana 

iteracij aktivna v vsakem času: 
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 trenutni plan iteracij; uporablja se za spremljavo trenutne iteracije, in 

 plan naslednje iteracije; uporablja se za načrtovanje naslednje iteracije, 

pripravi se pred koncem trenutne iteracije. 

Za določitev vsebine iteracije je potrebno imeti in poznati: 

 plan projekta, 

 trenutno stanje na projektu (po planu, zamuda, veliko število problemov, itd.), 

 seznam scenarijev ali primerov uporabe, 

 seznam rizikov in 

 seznam sprememb, ki morajo biti vključene v izdelek (odprava 

pomanjkljivosti, spremembe v zahtevah). 

3.4 Pomen RUP pri magistrskem delu 

V magistrskem delu smo raziskovali uporabnost jezika UML v postopkih po 

standardih ISO. Naše raziskovanje je tudi pilotni projekt o uporabi jezika UML. RUP 

je zelo primerno orodje za razvoj informacijskih sistemov zaradi sistematičnosti ter 

zgodnjega in stalnega obvladovanja tveganj, s čimer se zagotavlja učinkovito in 

uspešno delo, kar je naš vzporedni cilj. Drugače zapisano to pomeni, da nenehno 

preverjamo ali napredujemo proti postavljenemu cilju, kje na tej poti smo, kakšen 

naslednji korak je potreben in primeren. Skratka, vse je premišljeno in zavestno 

odločeno. 

Če naše delo oziroma projekt umestimo v okvir RUP ugotovimo, da smo po 

definiciji RUP v začetni fazi. Z magistrskim delom pokrivamo le del te faze, in sicer 

je poudarek na oceni izvedljivosti. 
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4 SISTEM VODENJA PO STANDARDIH ISO 

4.1 Standardi ISO 

Mednarodna standardizacija zajema mnoga področja tehnologije in blagovne 

menjave - od strojništva, težkih kovin, tekstila, pakiranja, varovanja okolja, 

transporta blaga, proizvodnje in distribucije energije, bančništva in finančnih storitev 

pa vse do elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, če naštejemo 

le nekatere. 

Obstoj neusklajenih standardov za sorodne tehnologije v različnih državah ali regijah 

lahko vodi do tako imenovanih ovir v trgovini. Izvozno usmerjeni industrijski 

proizvajalci so že dolgo prepričani, da potrebujejo mednarodne standarde, katerih 

vsebino s konsenzom sprejmejo vse zainteresirane države, da si olajšajo postopek 

mednarodnega trgovanja. Največje prednosti mednarodne standardizacije se tako 

odražajo v:  

● svetovnem napredku in liberalizaciji trgovanja,  

● predstavitvi in povezovanju posameznih področij, 

● združljivosti komunikacijskih sistemov, 

● pripravi standardov za nove tehnologije, 

● skrbi za dežele v razvoju in 

● zaupanju uporabnikov. 

Svetovni napredek in liberalizacija trgovanja; sodoben način trgovanja, kjer je v 

središču tako imenovani prosti trg, zahteva možnosti neoviranega vstopa na trg in 

enakopravnega konkurenčnega boja na temelju nepristranskih meril, ki veljajo za 

vse. Takšni jasno določeni splošni napotki in merila, ki jih priznavajo trgovinski 

partnerji v vseh državah enako, so mednarodni standardi. 

Predstavitev in povezovanje posameznih področij; nobena industrijska veja danes 

ni več popolnoma neodvisna in samostojna. Posamezne komponente, izdelki, načini 
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uporabe in vzdrževanja in končno tudi njihovo odlaganje po zaključku življenjske 

dobe so predmet različnih področij in jih je treba obravnavati interdisciplinarno, zato 

morajo biti tudi standardi zanje med seboj usklajeni. 

Združljivost komunikacijskih sistemov; računalniška industrija je dober primer 

tehnologije, ki potrebuje hitro in sodobno standardizacijo v svetovnem merilu. 

Popolna združljivost med odprtimi sistemi omogoča zdravo konkurenco med 

proizvajalci, uporabnikom pa nudi možnost svobodne izbire. Odprta izmenjava 

informacij spodbuja inovacije, izboljšuje produktivnost in zmanjšuje stroške. 

Priprava standardov za nove tehnologije; standardizacijski programi že zelo 

zgodaj vključujejo delo na popolnoma novih področjih, kot so novi materiali, skrb za 

okolje, urbanizacija prostora in graditeljstvo ter najprej določijo terminologijo in 

ustvarjajo podatkovne baze za celovite informacije, kar omogoča vsem govoriti z 

istim jezikom. 

Skrb za dežele v razvoju; dežele, ki šele gradijo svojo industrijo in vzpostavljajo 

svojo standardizacijsko infrastrukturo, so se začele zavedati, da je pogoj za 

povečanje produktivnosti, konkurenčnost na trgu in izvozno naravnanost uporaba 

mednarodnih standardov. 

Zaupanje uporabnikov; izdelki in storitve, ki lahko dokažejo svojo skladnost z 

mednarodnimi standardi, so na trgu bolj cenjeni. To zaupanje v kakovost in varnost 

je pogosto doseženo že z dobaviteljevo izjavo, še bolj pa s certifikatom neodvisnega 

organa. 

Nosilci mednarodne standardizacije so Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC), 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in Mednarodna 

telekomunikacijska zveza (ITU). Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je 

polnopravni član ISO in IEC. Član ITU je Elektrotehniška zveza Slovenije. 

Navedbe o standardizaciji smo povzeli s spletne strani Slovenskega inštituta za 

standardizacijo (Mednarodni standardi, 2009). 
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4.2 ISO 9001 

Standard ISO 9001 je standard vodenja kakovosti izhaja iz odnosa odjemalec (kupec) 

– organizacija (prodajalec) in podaja zahteve za tiste aktivnosti, ki jih mora 

organizacija izvajati, da bi zanesljivo izpolnila potrebe in zahteve odjemalcev za 

proizvod ali storitev. Cilj je izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo 

sistema vodenja kakovosti.  

Standard torej predpisuje novo poslovno razmišljanje, ki temelji na vodljivosti 

sistema in uporabi načela planiraj-stori-preveri-ukrepaj (angl. PDCA: Plan-Do-

Check-Act) ter procesnega pristopa. 

Zamenjava na postopku temelječe dejavnosti s procesnim pristopom je organizacijam 

omogočila, da neposredneje povezujejo svoje poslovne cilje s poslovno uspešnostjo. 

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

jih razširja, saj razume organizacijo kot vrsto med seboj delujočih procesov, katerih 

rezultat so izdelki in storitve, ki jih odjemalci kupujejo. 

Standard ISO 9001 tako sestavljajo naslednji glavni deli (Bakan Toplak in drugi, 

2009):  

● sistem vodenja kakovosti,  

● odgovornost vodstva,  

● vodenje virov, 

● realizacija proizvoda ter 

● merjenje, analize in izboljševanje. 

Sistem vodenja kakovosti; Organizacija mora najprej opredeliti, kateri so njeni 

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

kako bo procese merila in izboljševala. Nato pa mora skupaj s poslovnikom 

kakovosti in nadzorom zapisov vzpostaviti še sistem za obvladovanje dokumentacije.  

Odgovornost vodstva; Najvišje vodstvo v organizaciji se mora dobro zavedati tega 

pomembnega dela standarda. Vodstvo je namreč odgovorno za določanje politike in 
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ciljev ter za pregled sistemov, hkrati pa tudi za obveščanje o učinkovitosti sistema 

znotraj organizacije.  

Vodenje virov; Novi standard daje več poudarka virom, ki si jih mora organizacija 

zagotoviti, da bo odjemalec dobil, kar je bilo dogovorjeno. Sem ne spadajo samo 

ljudje, temveč tudi fizični viri, kot so oprema, prostori in vse potrebne pomožne 

storitve.  

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 posredovanje storitev.  

Merjenje, analize in izboljševanje; Nadzorovanje in merjenje proizvodov, 

procesov, zadovoljstva odjemalcev in sistema vodenja ter zagotavljanje stalnega 

izboljševanja sistema so bistveni za vodenje sistema. 

Izvajati sistem vodenja kakovosti pomeni sistematično izvajati različne aktivnosti, 

kot na primer:  

● določiti politiko in cilje kakovosti, 

● identificirati in določiti ključne procese za doseganje ciljev, 

● določiti in uporabiti merila za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj, 

● iskati priložnosti za izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitev 

procesov, 

● določiti metode za preprečevanje napak, zmanjševati neskladnosti in 

zmanjševati delo in stroške zaradi napak,  

● nadzorovati učinkovitost izboljšav in 

● ocenjevati rezultate glede na planirane rezultate. 

Standard ISO 9001 posebej poudarja usmerjenost organizacije k odjemalcu in 

objektivni pristop vodstva k odločanju. Če hoče organizacija pridobiti zaupanje 
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stranke, morajo biti med njima vzpostavljeni taki odnosi, ki prinašajo obojestransko 

korist. 

Zato med prednostmi standarda ISO 9001 lahko izpostavimo: 

● je prožen sistem vodenja,  

● temelji na procesu in ne na postopkih,  

● spodbuja nenehno izboljševanje,  

● vidi v zadovoljstvu odjemalca merilo za uspešnost sistema,  

● vsakogar motivira s skupnim ciljem in zagotavlja sodelovanje,  

● v širokem obsegu vključuje najvišje vodstvo, saj poslovne odličnosti ni 

mogoče delegirati,  

● se navezuje na zakonske in regulativne zahteve,  

● zahteva postavitev izmerljivih ciljev na različnih ravneh sistema, 

● se osredotoči na učinkovito notranje komuniciranje,  

● usmerja pozornost na razpoložljive vire in  

● zahteva vrednotenje učinkovitosti usposabljanja in vodenja kakovosti. 

Navedbe o standardu ISO 9001 smo povzeli s spletne strani Instituta informacijskih 

znanosti (Bakan Toplak in drugi, 2009). 

4.3 ISO 14001 

Standard ISO 14001 je standard upravljanja z okoljem (angl. Environmental 

Management). V nasprotju z drugimi okoljskimi standardi je osredotočen na 

upravljanje dejavnosti podjetja. Standard ne postavlja neposrednih zahtev za 

kakovost okolja, ne določa specifičnih stopenj zaščite pred onesnaževanjem, 

merljivih parametrov delovanja, ipd., ampak pomaga podjetju razviti svojo okoljsko 

politiko ter jo sistematično izvajati v zveznem procesu. Ker pa je v sklopu sistema 



21 

 

upravljanja z okoljem napovedana tudi skladnost delovanja glede na okoljsko 

zakonodajo, so vključene tudi te zahteve. 

Standard ISO 14001 so razvili z namenom: 

● boljšega upravljanja z okoljem, 

● uveljavljanja širšega interesa javnosti in uporabnikov standarda, 

● stroškovne učinkovitosti in prilagodljivosti, primerne za organizacije ne glede 

na velikost ali lokacijo, 

● da omogočijo izvajanje notranjega ali zunanjega preverjanja in 

● da zagotovijo znanstveno utemeljenost, praktičnost, koristnost in uporabnost. 

Prednosti izvajanja standarda ISO 14001 so za podjetja naslednje: 

● zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov glede na okoljsko pravno ureditev, 

● konkurenčna prednost na račun certifikacije podjetja po mednarodnem 

standardu, 

● preglednost okoljskega delovanja, manjše poseganje in ocenjevanje tretjih 

oseb, 

● integracija sistema upravljanja z okoljem s sedanjimi upravljavskimi sistemi 

podjetja ali sistemi upravljanja kakovosti in 

● lažje izpolnjevanje zahtev do okolja po veljavni pravni ureditvi. 

Standard ISO 14001 ima tri pomembne komponente:  

● program,  

● izobraževanje ter  

● poznavanje okoljske zakonodaje.  
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Program vsebuje obvezo podjetja, da bo proizvajalo izdelke in izvajalo storitve z 

najvišjo stopnjo kakovosti ob najmanjši možni stopnji obremenjevanja okolja ter 

določa postopke, ki vodijo k zastavljenem cilju. Učinkovitost programa povezuje 

tudi vključevanje zaposlenih v sistem upravljanja z okoljem oziroma njihovo 

razumevanje le-tega, kar zagotavlja izobraževanje zaposlenih. V prvih fazah poteka 

inventurni proces popisa vseh okoljskih vplivov, v nadaljevanju pa z vrednotenjem 

rezultatov zbirnika določamo možne kazalce izboljšav. Inventurni proces obsega 

popis vhodov in izhodov sistema, določitev masne in energijske bilance ter določitev 

neučinkovitosti znotraj sistema. Iz sklepov pregleda vodstvo podjetja predpiše 

potrebne spremembe, ki bodo vodile k zmanjševanju vplivov na okolje. Standard 

načrtuje tudi ocenjevanje vplivov delovanja podjetja na okolje, kar pa se izvaja z 

vrednotenjem vplivov dejavnosti podjetja glede na okolje.  

Navedbe o standardu ISO 14001 smo povzeli s spletne strani Strojniškega vestnika 

(Novak in drugi, 2000). 

4.4 Standardi ISO in računalniške aplikacije 

V tem poglavju nameravamo predstaviti rezultate preverjanja o uporabi računalniških 

sistemov v implementiranih sistemih po standardih ISO. 

Ker je danes iskanje po spletu eden od najbolj razširjenih načinov iskanja informacij 

tako zaradi obsežnosti informacij kot tudi zaradi hitrosti doseganja rezultatov, smo 

iskanje uporabe računalniških aplikacij v sistemih ISO izvedli po spletu z uporabo 

komercialnih iskalnikov. 

V Sloveniji smo našli naslednjega ponudnika z referencami: 

 Družba Gama system d.o.o.  iz Ljubljane; nudi programsko podporo za 

upravljanje z dokumentacijo vseh sistemov vodenja, vključno s 

specializiranimi sistemi (npr. v zdravstvu, po zahtevah zakona o jedrski 

varnosti, itd.). Modul dokumentacije zagotavlja kredibilno obvladovanje 

dokumentacije in je neodvisen od sistema vodenja (Gama system, 2009). 
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Na spletu je moč zaslediti uporabe računalnikih aplikacij za posamezne dele 

sistemov po standardih ISO kot na primer (Sistemi za upravljanje z dokumenti, 

2002): 

 upravljanje dokumentov sistema kakovosti, 

 upravljanje ostalih dokumentov (pošta, arhiv), 

 elektronski podpis in  

 likvidacija računov. 

Ko smo raziskavo usmerili na svet, smo našli ponudbo različnih ponudnikov kot na 

primer: 

 SmartCode (The ISO 9000 Toolkit 2.4, 2010) in 

 ISO Software Systeme GmbH (ISO Software Systeme – The company, 

2009). 

Žal pri nobenem ponudniku ni bilo mogoče videti aplikacije na spletu. Zato bi morali 

za podrobnejše informacije stopiti v stik s ponudnikom in poizkusiti pridobiti 

ustrezne brošure ali verzije demo. Iz predstavitev na spletu pa je mogoče razbrati, da 

gre za uporabe kot je navedeno predhodno. Vsekakor ni bilo zaslediti slik, modelov 

in drugih uporabnih materialov. 
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5 UPORABA JEZIKA UML V SISTEMIH PO STANDARDIH ISO 

5.1 Uporaba jezika UML v sistemih ISO 

Za primerno in ustrezno opredelitev načina dela in ciljev magistrskega dela smo 

najprej želeli ugotoviti ali je jezik UML že bil uporabljen za pisanje postopkov po 

zahtevah standardov ISO in če je bil, kakšne so izkušnje ter priporočila. Tudi to 

preverjanje smo opravili na svetovnem spletu zaradi obsežnosti razpoložljivih 

informacij in hitrosti doseganja rezultatov. Ugotovili smo, da je jezik UML je precej 

široko uporabljen za razvoj različnih aplikacij, nismo pa zasledili uporabe jezika 

UML v standardih ISO oziroma v računalniških aplikacijah za upravljanje po 

standardih ISO. 

5.2 Orodje MS VISIO 

Diagrame UML smo izdelovali s pomočjo programskega orodja MS Office Visio 

Standard 2007 (slika 7). Visio je eno izmed orodij zbirke Microsoft Office in se 

uporablja za različne grafične ponazoritve od informacijskih sistemov, preko 

procesov vodenja, projektnega vodenja, terminskih planov, grafov, organizacijskih 

shem, prodaje vse do načrtov razmestitev. Razvijalci programske opreme uporabljajo 

Visio za izdelavo diagramov UML za svoje modele. Skratka, Visio je zelo široko 

uporaben za različne grafične ponazoritve na različnih področjih. 

 

Slika 7: Programsko orodje MS Office Visio Standard 2007 
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Ker je Visio uporaben za različne grafične ponazoritve različnih vsebin, smo v našem 

primeru izbrali kategorijo Software and Database, znotraj te kategorije pa UML 

Model Diagram - Metric (slika 8). 

 

Slika 8: Pogovorno okno za izbiro kategorije 

V kategoriji UML Model Diagram (slika 9) lahko izbiramo med različnimi vrstami 

diagramov UML, ki so podrobneje predstavljeni v točki 2.2.  

Vsak izmed diagramov UML ima sebi lastne osnovne gradnike, s katerimi gradimo 

diagram (slika 10 do 12). V naši nalogi smo uporabljali diagram primerov uporabe 

(slika 15), diagram razredov in objektov (slika 18), diagram zaporedja (slika 20) ter 

diagram aktivnosti (slika 22). 
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Slika 9: Pogovorno okno za izbiro diagrama UML 

 

Slika 10: Gradniki za diagram primerov uporabe 
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Slika 11: Gradniki za diagram razredov in objektov 

 

Slika 12: Gradniki za diagram zaporedja 

Vsakemu izmed gradnikov v katerem koli diagramu UML dodelimo parametre 

preko pogovornega okna (slika 13). Vsak gradnik lahko poimenujemo, dodelimo 

atribute (na primer ime in priimek, položaj ali funkcija, telefonska števila, itd.), 
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navedemo operacije katere izvaja in tako naprej, v odvisnosti od tega, kar nam nudi 

pogovorno okno posameznega gradnika. 

 

Slika 13: Pogovorno okno za gradnik akter 

 

Slika 14: Pogovorno okno za gradnik razred 
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5.3 Ponazoritev sistema vodenja ter procesov v diagramih UML 

Sistem vodenja ter procese bomo predstavili z uporabo različnih diagramov UML, in 

sicer glede na to ali prikazujemo statične sisteme ali dinamične sisteme. Statične 

sisteme bomo predstavili z uporabo diagrama primerov uporabe ter diagrama 

razredov in objektov. Dinamični sistem, ki prikazuje zaporedje aktivnosti ali operacij 

pa bomo predstavili z uporabo diagrama zaporedja in diagrama aktivnosti. 

5.3.1 Diagram primerov uporabe 

Diagram primerov uporabe smo uporabili za osnovno ponazoritev sistema vodenja 

po standardu ISO in z njim smo opisali obnašanje sistema s stališča uporabnika. V 

diagramu so narisani akterji, primeri uporabe, meje in relacije (slika 15). 

 

Slika 15: Princip diagrama primera uporabe 

V sistemu vodenja po standardu ISO 9001 in 14001 so prisotni naslednji akterji: 

 vodstvo, 

 predstavnik vodstva, 

 uporabniki, 
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 zunanji presojevalci, 

 notranji presojevalci in 

 zainteresirane strani (kupci, itd.). 

Krovni primeri uporabe po nosilnih točkah standarda ISO 9001 so: 

 zahteve glede dokumentacije, 

 odgovornost vodstva, 

 vodenje virov, 

 realizacija proizvoda ter 

 merjenje, analize in izboljšave. 

Ob upoštevanju akterjev ter primerov uporabe smo izdelali diagram primera uporabe 

za standard ISO 9001 (slika 16). 
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Predstavnik vodstva

Uporabniki

Zunanji presojevalci

Notranji presojevalci

Zainteresirane strani

Zahteve glede dokumentacije

Odgovornost vodstva

Sistem vodenja po ISO 
9001

Vodenje virov

Realizacija proizvoda

Merjenje, analize, izboljševanje

Vodstvo

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*
*

*

*

*

 

Slika 16: Diagram primerov uporabe za sistem vodenja po standardu ISO 9001 

V mnogo primerih osnovni primeri uporabe niso dovolj za zadovoljivo ponazoritev 

in zato so potrebne razširitve. Za naš primer smo uporabili razširitev za primer 

uporabe odgovornost vodstva, in sicer (slika 17): 

 zavezanost vodstva, 

 osredotočenost na odjemalce, 

 politika kakovosti, 
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 planiranje ter 

 odgovornosti, pooblastila in komuniciranje 

 

Slika 17: Diagram primerov uporabe za sistem vodenja po standardu ISO z 

razširitvijo pri odgovornosti vodstva 

5.3.2 Diagram razredov in objektov 

Za ponazoritev statične strukture smo uporabili diagram razredov in objektov (slika 

18). Vsak razred (angl. class) ima dodeljene pripadajoče atribute (angl. attributes) in 

operacije ali aktivnosti (angl. operations). 
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Slika 18: Princip diagrama razredov in objektov 

V sistemu vodenja po standardu ISO so organizacijske sheme statične strukture. 

Tako lahko organizacijske sheme ponazorimo z uporabo diagrama razredov in 

objektov. Posamezne organizacijske enote smo predstavili kot razrede (slika 19). 
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Slika 19: Organizacijska shema družbe v diagramu razredov in objektov 
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5.3.3 Diagram zaporedja 

V določenih primerih je z vidika pravilnosti izvedbe postopka ali procesa pomembno 

natančno izvajanje zaporedja aktivnosti. Za tak primer smo uporabili diagram 

zaporedja (slika 20), kjer so predstavljeni akterji ter zaporedje aktivnosti ali operacij. 

 

Slika 20: Princip diagrama zaporedja 

V sistemu vodenja je ena izmed pomembnih točk povezana z obvladovanjem 

neskladnosti. Za uspešno in učinkovito obvladovanje neskladnosti morajo biti jasno 

določeni akterji ter zaporedje aktivnosti.  

Napaka ali neskladnost med obratovanjem pomeni, da investicija in projekt ne 

izpolnjujeta pričakovanj v smislu poslovnih rezultatov in učinkov, ni proizvoda ali 

izdelka in posledično to pomeni izpad prodaje in prihodkov. Torej investicija in 

projekt ne izpolnjujeta enega od osnovnih ciljev, to je pridobivanja prihodkov. To 
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pomeni, da je potrebno napake obvladovati sistematično, učinkovito in hitro ter tako 

čim prej zagotoviti ponovno obratovanje, proizvode, prodajo in prihodke. Seveda vse 

napake ne pomenijo popolne zaustavitve, jih je pa kljub temu potrebno ustrezno 

obvladovati, saj več manjših ali nepomembnih napak privede do kritičnih 

razsežnosti. 

Obvladovanje neskladnosti ali napak je prikazano v diagramu zaporedja (slika 21). 

Glavno zaporedje dogodkov pri obvladovanju neskladnosti in napak je naslednje: 

1. Upravljavec zazna nepravilno delovanja sistema in/ali komponente. 

2. Upravljavec zaustavi delovanje sistema in/ali komponente. 

3. Upravljavec izpiše prijavo neskladnosti. 

4. Upravljavec prijavo neskladnosti posreduje do dobavitelja. 

5. Dobavitelj preuči prejeto prijavo neskladnosti in predpiše postopek odprave 

neskladnosti. 

6. Dobavitelj seznani upravljavca o terminu in postopku odprave neskladnosti. 

7. Upravljavec potrdi termin. 

8. Dobavitelj organizira odpravo neskladnosti. 

9. Dobavitelj odpravi pomanjkljivost in upravljavca seznani o odpravi 

pomanjkljivosti. 

10. Upravljavec preveri odpravo pomanjkljivosti s preizkusom in dobavitelju 

potrdi odpravo pomanjkljivosti. 

11. S tem je primer uporabe zaključen. 
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Slika 21: Obvladovanje neskladnosti v diagramu zaporedja 

Prisotne so tudi razširitve zaporedja dogodkov, in sicer: 

2.a. Delovanje sistema in/ali komponente ni potrebno zaustaviti temveč je možno 

obratovanje z določenimi omejitvami. 

3. Upravljavec obratuje z omejitvami v skladu z obratovalnimi navodili. 

4. Upravljavec izpiše prijavo neskladnosti. 

5. Upravljavec prijavo neskladnosti posreduje do dobavitelja. 
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6. Dobavitelj preuči prejeto prijavo neskladnosti in predpiše postopek odprave 

neskladnosti ter morebitne dodatne obratovalne omejitve. 

7. Dobavitelj seznani upravljavca o terminu in postopku odprave neskladnosti 

ter morebitnih dodatnih obratovalnih omejitvah. 

8. Upravljavec potrdi termin. 

9. Dobavitelj organizira odpravo neskladnosti. 

10. Upravljavec ustavi sistem in/ali komponento. 

11. Dobavitelj odpravi pomanjkljivost in upravljavca seznani o odpravi 

pomanjkljivosti. 

12. Upravljavec preveri odpravo pomanjkljivosti s preizkusom in dobavitelju 

potrdi odpravo pomanjkljivosti. 

13. S tem je primer uporabe zaključen. 

In še druga razširitev zaporedja dogodkov: 

7. a  Upravljavec ne potrdi s strani dobavitelja predlaganega termina in določi drug 

termin. 

8. Dobavitelj potrdi drug termin. 

9. Dobavitelj organizira odpravo neskladnosti. 

10. Dobavitelj odpravi pomanjkljivost in upravljavca seznani o odpravi 

pomanjkljivosti. 

11. Upravljavec preveri odpravo pomanjkljivosti s preizkusom in dobavitelju 

potrdi odpravo pomanjkljivosti. 

12. S tem je primer uporabe zaključen. 
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5.3.4 Diagram aktivnosti 

V primerih, ko je z vidika pravilnosti izvedbe postopka ali procesa pomembno 

natančno izvajanje zaporedja aktivnosti, lahko uporabimo tudi diagram aktivnosti 

(slika 22), kjer so predstavljeni akterji ter zaporedje aktivnosti ali operacij. 

ActionState1 ActionState2 ActionState3

ActionState4

ActionState5

 

Slika 22: Princip diagrama aktivnosti 

V predhodni točki smo obravnavali eno izmed pomembnih vsebin v sistemu vodenja, 

in sicer obvladovanje neskladnosti. Tako smo v tem primeru za obvladovanje 

neskladnosti uporabili diagram aktivnosti (slika 23) in lahko smo neposredno 

primerjali uporabo dveh različnih dinamičnih diagramov UML na istem primeru. 
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Top Package::Obratovalno osebje Top Package::Dobavitelj

Zazna nepravilno delovanje

Zaustavi delovanje sistema

Izpiše prijavo neskladnosti Preučitev prijave in priprava rešitve

Seznanitev o načinu in terminu odprave neskladnosti

Potrditev termina odprave neskladnosti

Organizacija odprave neskladnosti

Odprava neskladnosti

Seznanitev o odpravo neskladnostiPreveri odpravo neskladnosti s preiskusom

Potrditev odprave neskladnosti

 

Slika 23: Obvladovanje neskladnosti v diagramu aktivnosti 
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6 VREDNOTENJE UPORABLJENEGA PRISTOPA 

Ideja o uporabi jezika UML v postopkih po standardih ISO 9001 in 14001 se je 

porodila pri individualnem delu in odražala subjektivno videnje, oceno in 

pričakovanje. Ker se postopki po standardih ISO 9001 in 14001 uporabljajo v širših 

krogih, to je organizacijah z več ali mnogo zaposlenimi, je primerno idejo tudi 

ustrezno ovrednotiti, priti do ugotovitev, kako se slikovni - grafični jezik sprejema v 

širšem krogu ljudi različnih profilov izobrazbe. Tako smo za vrednotenje 

uporabljenega pristopa izvedli anketo med osebjem, ki dela za družbo HESS. Del 

zaposlenih smo po elektronski pošti pozvali k sodelovanju v anketi, kjer smo jim 

pojasnili namen in cilje ankete ter magistrske naloge (slika 24). Anketirance smo 

zaprosili, da izberejo tisto izmed dveh možnosti, ki jim je prijaznejša in uporabnejša 

pri opisovanju postopkov: 

● uporaba grafičnega – slikovnega jezika ali  

● pisanje na esejski način. 

 

Slika 24: E-pošta – povabilo anketirancem (sodelavci) za sodelovanje v anketi 

Pri odločanju smo jim ponudili primer postopka obvladovanja neskladnosti enkrat 

napisanega z uporabo grafičnega – slikovnega jezika, drugič pa napisanega samo z 

besedami (na esejski način). 
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K sodelovanju smo povabili 41 anketirancev, od tega 33 s tehnično izobrazbo in 8 z 

ne-tehnično izobrazbo (slika 25). Prejeli smo 34 odgovorov. 25 anketirancem ali 

73,5% se je grafični - slikovni jezik zdel ustreznejši (slika 26). Pri anketirancih s 

tehnično izobrazbo se je za grafični – slikovni jezik opredelilo 80,0%, pri 

anketirancih z ne-tehnično izobrazbo pa 25,0% (slika 27). Esejski način se je zdel 

ustreznejši 9 anketirancem ali 26,5% (slika 25). Pri anketirancih s tehnično izobrazbo 

se je za esejski način opredelilo 20,0%, pri anketirancih z ne-tehnično izobrazbo pa 

75,0% (slika 28). Deset anketirancev je v odgovoru na anketo tudi dodalo komentar, 

da je uporabnejši in prijaznejši grafični-slikovni jezik, vendar pa je za primerno 

jasnost in razumljivost potrebno in primerno dodati tudi kratka pisna pojasnila, 

komentarje, legende in podobno. Rezultati ankete so prikazani v tabeli 1. 

Tabela 1: Rezultati ankete o prijaznosti in uporabnosti grafičnega – slikovnega jezika 

‐  Skupaj 
Tehnična 
izobrazba 

Ne‐tehnična 
izobrazba 

Število anketirancev  41  33  8 

Delež anketirancev  ‐  80,49%  19,51% 

Število odgovorov na anketo  34  30  4 

Odstotek prejetih odgovorov  82,9%  90,9%  50,0% 

Odstotek v prejetih odgovorih  ‐  88,2%  11,8% 

A ‐ grafični‐slikovni način (število odgovorov)  25  24  1 

A ‐ grafični‐slikovni način  73,5%  80,0%  25,0% 

B ‐ esejski način (število odgovorov)  9  6  3 

B ‐ esejski način  26,5%  20,0%  75,0% 

Število dodatnih komentarjev (pri A in B)  10  ‐  ‐ 
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Slika 25: Delež anketrirancev glede na izborazbo  

 

Slika 26: Rezultati ankete 

 

Slika 27: Rezultati pri anketirancih s tehnično izobrazbo 
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Slika 28: Rezultati pri anketirancih z ne-tehnično izobrazbo 

Test χ2 

Rezultate anete smo ovrednotili tudi s pomočjo testa  χ2 (Test hi-kvadrat, 2010), ki je 

test statistične signifikantnosti, s katerim primerjamo opazovane frekvence nekega 

dogodka v vzorcu s frekvencami katere bi pričakovali, če ne bi bilo nobene povezave 

med spremenljivkama v večji (vzorčeni) populaciji. Test χ2 testira naše trenutne 

rezultate proti ničelni hipotezi, da sta dve opazovani spremenljivki med seboj 

neodvisni. Po izračunu dejanske vrednosti χ2 ugotovimo, s kakšno verjetnostjo lahko 

zavržemo ničelno hipotezo. Če je ta verjetnost dovolj visoka (na primer, višja od 

mejne vrednosti 95%), potem sklepamo, da ničelna hipoteza ne velja in sta torej 

spremenljivki medsebojno odvisni. Skratka, test χ2 lahko uporabimo za testiranje, če 

sta dve spremenljivki medsebojno neodvisni ali ne.  

Tabela 2: Empirično dobljeni rezultati ankete 

Dobljeni podatki:  Grafični‐slikovni način  Esejski način  Skupaj 

Tehnična izobrazba  24  6  30 

Netehnična izobrazba  1  3  4 

Skupaj  25  9  34 
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Iz empirično dobljenih rezultatov ankete (tabela 2) smo preko enačbe (1) (Turk, 

2010) izračunali teoretične frekvence odgovorov nij ob predpostavki neodvisnih 

spremenljivk, ki so predstavljeni v tabeli 3. 

 
(1) 

Tabela 3: Teoretične frekvence odgovorov ob predpostavki neodvisnih spremenljivk 

Pričakovani podatki:  Grafični‐slikovni način  Esejski način  Skupaj 

Tehnična izobrazba  22,0588  7,9412  30 

Netehnična izobrazba  2,9412  1,0588  4 

 
25  9  34 

 

Po enačbi (2) izračunamo statistiko H, ki se porazdeljuje po porazdelitvi χ2 (Turk, 

2010). 

 

(2) 

Statistika H je 

H = 0,170824 + 0,47451 + 1,281176 + 3,558824 = 5,485333. 

Prostostne stopnje smo izračunali po enačbi (3) (Turk, 2010). 

 
(3) 

Število prostnostnih stopenj je 

ʋ = (2-1)*(2-1)=1*1=1. 

Za izračunani rezultat statistike H = 5,485 ter za prostnostno stopnjo ʋ = 1 smo v 

tabeli 4 odčitali verjetnost α. 
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Tabela 4: χ2 porazdelitev (Turk, 2010) 

 

Izračunana vrednost se nahaja med verjetnostjo α  = 0,025 in α  = 0,01. Z 

interpolacijo izračunamo verjetnost α za naš primer, ki znaša 

α  = 0,021. 

Tveganje, da bomo napačno zavrnili ničelno hipotezo, da je preferenca načina 

podajanja postopka neodvisna od izobrazbe anketirancev, je manjše od 2,1%. 

Spremenljivki sta torej statistično odvisni. Preferenca je odvisna od vrste izobrazbe 

populacije populacije. Pri temu pa se je potrebno zavedati, da je velikost vzorca 

razmeroma majhna, saj smo v anketi prejeli 34 odgovorov. 
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7 RAZPRAVA 

Na konkretnem projektu družbe HESS, v okviru katerega se izvajajo investicije 

izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, smo uporabili programsko orodje MS Visio 

ter grafični jezik UML. Sledili smo tudi procesnemu pristopu RUP. 

7.1 Jezik UML 

Jezik UML in njegovi diagrami omogočajo predstavitev statičnih struktur in 

dinamičnega obnašanja v sistemih po standardih ISO 9001 in 14001 z vidika 

izdelovalca in pregledovalca dokumentacije ter z vidika uporabnika dokumentacije, 

za kar smo uporabili diagram primerov uporabe. Na ta način smo prikazali osnovno, 

krovno uporabo standardov z vidika akterjev. Organizacijske sheme so statične 

strukture in zato smo uporabili diagram razredov in objektov, ki jasno predstavi 

akterje (razrede, objekte), njihovo hierarhijo, atribute in operacije. Pozorni moramo 

biti na preglednost diagramov, torej da ni preveč razredov, objektov, atributov in 

operacij ter si po potrebi pomagati s sklicevanjem in referencami. Procesi po 

standardih ISO so dinamične strukture in zato smo uporabili diagram zaporedja ter 

diagram aktivnosti. Drugih diagramov za ponazoritev dinamičnih struktur nismo 

uporabili, ker smo ocenili, da njihova uporaba ni dovolj enostavna na področju 

sistemov vodenja po standardih ISO. Tudi pri uporabi diagrama zaporedja in 

diagrama aktivnosti moramo biti pozorni na preglednost, torej da ni preveč akterjev 

in aktivnosti ter si po potrebi pomagati s sklicevanjem in referencami. 

7.2 Pristop po RUP 

Pristop po procesu RUP zagotavlja sistematično, transparentno, dokumentirano, 

časovno kontrolirano ter z riziki obvladovano delovanje v primerih, ko gre za 

raziskave in razvoj novih produktov in storitev. Tudi v našem primeru smo se srečali 

z razvojem novega orodja v smislu uporabe jezika in diagramov UML v sistemih 

vodenja po standardih ISO. Pri tem raziskovanju je bilo veliko neznank in tveganj, 

delo pa je bilo potrebno opraviti v omejenem časovnem obdobju. Zato je bilo 

primerno uporabiti načela RUP, ker smo z njimi na najmanjšo možno mero spravili 

potencialne in dejanske težave pri našem delu in delo opravili v načrtovanih rokih. 

Standardi ISO pomagajo pri obvladovanju množic kompleksnih procesov s 
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podprocesi ter z množico različnih povezav med procesi in akterji in vsakršna 

kompleksnost za uspešno in učinkovito vodenje ter doseganje ciljev zahteva 

sistematičen in urejen pristop. In to nam omogoča in zagotavlja pristop po RUP. Ker 

pa naše delo gledano z nivoja celotnega projekta predstavlja le nekaj prvih korakov v 

začetni fazi projekta, je potrebno tudi pri nadaljevanju dela upoštevati načela RUP ter 

vseskozi sistematično nadzorovati rezultate glede na cilje, rizike in napredek, da je 

delo uspešno in učinkovito in da se ne zaide v slepo ulico. 

7.3 Sistemi vodenja po standardih ISO 9001 in 14001 

Pri organizaciji poslovnih procesov, še posebej v primerih, ko je prisotnih več 

akterjev, kjer je potrebno sistematično, transparentno in dokumentirano obvladovanje 

procesov ter njihove skladnosti kompatibilnosti na vseh nivojih, je smiselno uporabiti 

namenska orodja. Za to so uporabni standardi ISO, in sicer ISO 9001 za sistem 

vodenja na področju kakovosti in ISO 14001 na področju ravnanja z okoljem. 

Sistemi vodenja po standardih ISO 9001 in 14001 ter tudi po drugih standardih so 

namenjeni sistematičnem, transparentnem, odgovornem in dokumentiranem 

obvladovanju procesov ter kompatibilnosti na vseh nivojih. Z uporabo teh standardov 

postavimo jasna in nedvoumna pravila in relacije, dobro komunikacijo ter uspešno in 

učinkovito realizacijo projektov in procesov. Zaradi navedenega smo se odločili, da 

zgradimo sistem vodenja po zahtevah teh standardov. Za potrebe raziskovalnega dela 

smo se osredotočili na dve tipični obravnavi po zahtevah standardov. Enkrat na 

strukturo in odgovornost v sistemu vodenja, kjer gre za organizacijsko shemo in 

statično strukturo, drugič pa na proces, kjer gre za zaporedje aktivnosti in dinamično 

strukturo. V samem delu nismo obravnavali in ocenjevali standardov ISO ampak 

smo njihove zahteve in načela samo uporabili.  

7.4 Orodje VISIO 

Izdelavo diagramov UML omogoča programsko orodje Visio. Gre za grafično 

orodje, ki ga je možno uporabljati za grafične predstavitve na širokem področju 

človekovega delovanja. V našem primeru smo izbrali grafično predstavitev za 

računalniške programe. Znotraj tega podokna smo lahko izbirali med različnimi 

vrstami diagramov UML. Za vsak diagram UML so na voljo gradniki, ki se jih 
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enostavno uporablja in se jim preko pogovornih oken tudi enostavno pripisuje 

atribute, operacije, dokumentacijo in ostalo. Ravno tako lahko odpremo več listov in 

istočasno delamo v različnih diagramih ter med njimi brez težav prenašamo gradnike 

ali njihove parametre. Visio je mogoče uporabljati brez posebnega učenja in težav, če 

poznamo delo s programi iz zbirke Microsoft Office in okni. 

7.5 Pisanje postopkov ISO z UML 

V raziskovalnem delu o uporabnosti jezika UML v postopkih po standardu ISO 9001 

in 14001 smo ugotovili, da so diagrami UML primerni za ponazoritev postopkov. 

Pri delu z diagramom primerov uporabe na osnovi ugotovitev izpostavljamo: 

 preglednost in 

 razširitve. 

Preglednost; včasih je število akterjev in primerov uporabe precejšnje in je zato 

potrebno paziti na preglednost. V našem primeru imamo 5 osnovnih primerov 

uporabe ter 6 akterjev, kar še zagotavlja ustrezno preglednost, večanje števila 

akterjev in/ali primerov uporabe pa vodi v vse večjo nepreglednost. 

Razširitve; včasih niso dovolj osnovni primeri uporabe oziroma ti ne dajejo dovolj 

informacij in zato so potrebne razširitve. V našem primeru smo naredili razširitev za 

odgovornost vodstva in dobili 5 novih »pod« primerov uporabe, razširitev smo 

naredili v osnovnem diagramu in zadeva je postala precej nepregledna. 

Pri delu z diagramom razredov in objektov na osnovi ugotovitev izpostavljamo: 

 unikatnost razreda in objekta, 

 atribute, 

 operacije in 

 omejitve pri opisih. 
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Unikatnost; vsaka poslovna funkcija je ponazorjena s svojim razredom (angl. class). 

Vsakemu razredu lahko pripišemo unikatno ime, dodamo atribute (ime in priimek) 

ter operacije (vodenje, itd.).  

Atributi; število atributov je precejšnje in zadovoljuje za navedbo recimo več imen 

in priimkov znotraj enega razreda ali pa navedbo večjega števila podatkov za nekega 

posameznika (recimo ime in priimek, telefon, naslov, faks, e pošta, itd.).  

Operacije; tudi število operacij je precejšnje in zadovoljuje za navedbo večjega 

števila operacij ali aktivnosti, ki se opravljajo znotraj posameznega razreda. 

Omejitve pri opisih; potrebno je biti pozoren na dolžino vpisanega besedila, ker se 

besedilo izpisuje le v vrstici in določa širino posameznega bloka. Ker želimo imeti 

uravnoteženo široke bloke moramo biti pozorni na vpis. Lahko si pomagamo z 

dodatnimi pojasnili ali v besedilu – legendi ali pa v bloku samem, recimo v polju 

»documentation«. 

Pri delu z diagramom zaporedja na osnovi ugotovitev izpostavljamo: 

 jasnost odgovornosti, 

 omejitve pri opisih in 

 preglednost. 

Jasnost odgovornosti; vsakemu akterju lahko dodelimo posamezne aktivnosti in 

sporočila. 

Omejitve pri opisih; potrebno je biti pozoren na dolžino vpisanega besedila, ker se 

besedilo izpisuje le v vrstici in določa širino posameznega bloka. Če želimo imeti 

uravnoteženo široke bloke moramo biti pozorni na vpis. Lahko si pomagamo z 

dodatnimi pojasnili ali v besedilu – legendi ali pa v bloku samem, recimo v polju 

documentation. 

Preglednost; potrebno je biti pozoren tudi na število akterjev ter aktivnosti na 

posameznem diagramu, da ni zadeva prepolna in posledično nepregledna. 

Pri delu z diagramom aktivnosti na osnovi ugotovitev izpostavljamo: 
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 jasnost pristojnosti, 

 omejitve pri opisih in 

 preglednost. 

Jasnost pristojnosti; vsakemu akterju lahko dodelimo posamezne aktivnosti in 

sporočila. 

Omejitve pri opisih; potrebno je biti pozoren na dolžino vpisanega besedila, ker se 

besedilo izpisuje le v vrstici in določa širino posameznega bloka. Če želimo imeti 

uravnoteženo široke bloke moramo biti pozorni na vpis. Lahko si pomagamo z 

dodatnimi pojasnili ali v besedilu – legendi ali pa v bloku samem, recimo v polju 

»documentation«. 

Preglednost; potrebno je biti pozoren tudi na število akterjev ter aktivnosti na 

posameznem diagramu, da ni zadeva prepolna in posledično nepregledna. 

Tako smo na osnovi opravljenega dela prepoznali, da je jezik UML primeren za 

uporabo pri pisanju postopkov po zahtevah standardov ISO 9001 in 14001. Kljub 

temu, da ima jezik UML svoje korenine v informacijski tehnologiji vendar je njegova 

uporaba primerna na področjih, kjer je potrebna grafična ponazoritev, ki zagotavlja 

ustrezno komunikacijo in ustrezen nivo dokumentiranja. 

7.6 Vrednotenje uporabljenega pristopa  

Ideja o uporabi jezika UML je bila plod posameznikovega razmišljanja, videnja in 

verovanja v idejo. Ker pa bi rezultat ideje uporabljal širši krog oseb, je bilo potrebno 

preveriti sprejemljivost ideje v širšem krogu. Tako smo izvedli anketo med delom 

zaposlenih v družbah, ki so pomembne poslovne partnerice družbe HESS. K anketi 

smo povabili 41 oseb, prejeli pa 34 odgovorov in lahko zaključimo, da je vzorec 

dovolj reprezentativen. tudi zaradi tega, ker je bil sestavljen iz oseb s tehnično in ne-

tehnično izobrazbo. Razmerje 88,2% proti 11,8% v prejetih odgovorih v prid 

tehnični izobrazbi je odraz razmerja izobrazb v teh družbah,  kjer gre za 

obvladovanje tehnike in tehnologije in je poslovne administracije malo. Za grafični 
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jezik se je v anketi opredelilo 73,5% anketirancev. Pri osebah s tehnično izobrazbo je 

ta delež 80,0%, pri osebah z ne-tehnično izobrazbo pa 25%.  

Prejeti rezultati odražajo pričakovanje, da se bo večina anketirancev opredelila za 

grafični jezik. Vendar pa na osnovi deležev pri ne-tehnično izobraženih anketirancih 

lahko zaključimo, da je naše pričakovanje temeljilo na dolgoletnih izkušnjah pri delu 

v tehnično-tehnoloških družbah in bi lahko bil v družbah s prevladujočo ne-tehnično 

izobrazbo rezultat drugačen. Vsekakor velja upoštevati, da je bil vzorec oseb z ne-

tehnično izobrazbo majhen, prejeti so 4 odgovori. S testom χ2 smo ugotovili, da je 

tveganje, da je hipoteza o medsebojni odvisnosti vrste izobrazbe in preference za 

grafični jezik napačna, manjše od 2,1%. Če bi želeli povečati reprezentativnost 

vzorca, bi morali izvesti anketo še v drugih družbah, kar pa presega okvir tega 

magistrskega dela. 
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8 ZAKLJUČEK IN NADALJNJE DELO 

Pri magistrskem delu smo spoznali zmožnosti grafičnega jezika UML za pisanje 

postopkov in za risanje organizacijskih shem po zahtevah standarda ISO. V UML 

diagramu primera uporabe smo prikazali sistem vodenja po zahtevah standardov ISO 

z akterji, primeri uporabe, povezavami in razširitvami. Nadalje smo risali 

organizacijske sheme z diagramom razredov in objektov, na področju obvladovanja 

neskladnosti pa smo uporabili diagram zaporedja in aktivnosti. Ker se je ideja o 

magistrskem delu razvila pri individualnem delu, smo izvedli anketo na širšem 

vzorcu deležnikov v sistemih po standardih ISO ter tako pridobili povratno 

informacijo o primernosti in uporabnosti ideje. Iz rezultatov izhaja, da je večina 

deležnikov naklonjenih uporabi grafičnega jezika UML v postopkih po standardih 

ISO. 

Ocenjujemo, da je dodana vrednost uporabe jezika UML in diagramov grafična 

ponazoritev postopkov ter organizacijskih struktur. S pomočjo grafičnega jezika 

nazorno prikazujejo akterje ali odgovorne osebe, povezave ter potek procesa. Na 

osnovi izkušenj pri uporabi postopkov po zahtevah standardov ISO v praksi je 

grafična ponazoritev za uporabnike mnogo bolj privlačna. Tako rešitev sprejemajo 

lažje in bolje kot pa postopke pisane na »suhoparen« esejski način. Na ta način 

dosežemo, da uporabniki lažje berejo ter posledično poznajo in izvajajo predpisane 

postopke.  

Z uporabo jezika UML v dokumentiranju po standardih ISO pridobimo dodano 

vrednost tudi v primeru, če sprejmemo odločitev o izgradnji informacijskega sistema 

za podporo določenega procesa ali postopka. V takem primeru imamo napisano 

specifikacijo in zahteve za izdelavo programskega paketa na način, katerega poznajo 

in razumejo tudi programerji. Tako smo zagotovili ustrezno komunikacijo ter prenos 

zahtev in zmožnosti med uporabnikom informacijskega sistema ter programerjem. 

Na ta način smo z enim pisanjem postopka z grafičnim jezikom UML dosegli dva 

cilja; za uporabnike in izvajalce predpisanih postopkov in navodil prijazno grafično 

ponazoritev zahtev ter za razvijalce programske opreme napisano specifikacijo in 

zahteve. Rezultati naloge imajo praktično vrednost, ker jih bomo uporabili pri 
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izdelavi postopka za obvladovanje sistemske dokumentacije (zahteve za izdelavo 

postopkov) v sistemu vodenja po zahtevah standardov ISO.   

Ocenjujemo, da ima uporaba grafičnega jezika UML potencial na področju pisanja 

postopkov po zahtevah standardov ISO, pa tudi izven standardov ISO, na področju 

dokumentov organizacije dela. Glede na relativno kratko in v obsegu omejeno 

izkušnjo je primerno jezik UML uporabljati pri vsakodnevnem delovanju ter tako 

bogatiti izkušnje. Na osnovi tega pa potem pripraviti konkretnejši predlog kje in kako 

uporabljati jezik UML pri pisanju postopkov in navodil ter risanju organizacijskih 

shem ali drugače povedano, še natančneje definirati zahteve za pisanje postopkov po 

zahtevah standardov ISO v okviru obvladovanja sistemske dokumentacije. 
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