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1. PREDMET STANDARDA
Predmet standarda v družbi KIG d.d. oz. v Skupini KIG je sistem vodenja poslovanja,
kakovosti in varovanja/zaščite okolja na način, da se, na osnovi prepoznavanja in
obvladovanja tveganj, zagotovi preventivno delovanje družbe ob izvajanju ključnih procesov
transformacije proizvoda:

Poslovnik določa metodologijo načrtovanja, izvajanja, preverjanja ter korektivnega ukrepanja
(PDCA) kot osnovna načela ravnanja.

Prepoznane zahteve zainteresiranih strani, določen kontekst organizacije, ki zajema vidike iz
zunanjega in notranjega okolja, v korelaciji s poslanstvom družbe in strateško usmeritvijo,
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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kar vse vpliva na rezultate sistemov vodenja družbe, so zahteve, ki jih želimo v družbi oz.
skupini izpolnjevati za doseganje svoje vizije/ciljev.
Družba KIG d.d. oz. Skupina KIG s tem poslovnikom določa kako obvladuje svoje procese.
Poslovnik in ostale dokumentirane informacije definirajo vse postopke do te mere, da
omogočajo vsem zaposlenim nedvoumno in pravilno izvajanje vseh postopkov in dejavnosti
na svojem področju in tudi na področju ravnanja z okoljem, ki je usmerjen v trajnostno
vzdržen vpliv ob izpolnjevanju vseh zakonskih zahtev. Sistemi vodenja družbe obsegajo vse
zahteve mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in ISO 14 001:2015 brez opustitev.

2. ZVEZA Z DRUGIMI STANDARDI
Poslovnik je krovni dokument, ki ureja organizacijo sistema vodenja, kakovosti in zaščite
okolja v poslovanju družbe KIG d.d. oz. Skupine KIG. Prikazan je po ključnih elementih
mednarodnega standarda sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in v splošnem delu
podpira tudi standard ISO 14 001.

3. IZRAZI IN DEFINICIJE
Družba: KIG d.d.
Skupina KIG: KIG d.d., KIG KGA d.o.o. in MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA
MSIN: MSIN d.o.o.-družba za svetovanje in investiranje.
Skupina MSIN: CETIS d. d., KIG d. d., EGP d. d., , DONIT TESNIT, d. o. o., Žima d.d.
PIS: poslovno informacijski sistem
SVK: sistem vodenja kakovosti
SRO: sistem ravnanja z okoljem
Produkt: izdelek, storitev, tehnološka rešitev, stroj ali naprava
NSV: neto sedanja vrednost

Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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4. KONTEKST ORGANIZACIJE
4.1. Razumevanje organizacije in njenega konteksta
4.1.1. Pravna identiteta in razvoj skozi zgodovino
KIG d.d. je matično podjetje Skupine KIG in 100% lastnik dveh hčerinskih družb: KIG KGA
d.o.o. in MEBLO SIGNALIZACIJE d.o.o. NOVA GORICA.
Logotip družbe

Kratko ime družbe
Dolgo ime družbe
Sedež družbe
Davčna številka družbe
Matična številka družbe
Elektronska pošta
Spletna stran družbe

KIG d.d.
KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d
Zagorica 18, 1292 Ig
SI86115308
5034418
info@kig.si
http://www.kig.si

Kratko ime družbe
Dolgo ime družbe
Sedež družbe
Davčna številka družbe
Matična številka družbe
Elektronska pošta
Spletna stran družbe

KIG KGA d.o.o.
KIG KGA proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.
Zagorica 18, 1292 Ig
SI 24124095
1606522000
info@kig.si
http://www.kig.si

Logotip družbe

Kratko ime družbe
Dolgo ime družbe
Sedež družbe
Davčna številka družbe
Matična številka družbe
Elektronska pošta
Spletna stran družbe

MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA
MEBLO SIGNALIZACIJA, prometna signalizacija d.o.o. Nova Gorica
Kromberk, Industrijska cesta 5, Nova Gorica
SI 67338607
6137903000
info@meblosignalizacija.si
http://www.meblosignalizacija.si

Pravna identiteta podjetja izhaja iz družbene pogodbe oz. statuta družbe. Osnovni podatki o
kontaktih
so
dosegljivi
na
spletni
strani
podjetja
v
rubriki
http://www.kig.si/dodatno/kontakt/. V času obstoja podjetja, ki je bilo ustanovljeno aprila
1948, je kar nekaj mejnikov, ki kažejo njegov razvoj in prepoznavnost v svoji dejavnosti in
širše. Glavni mejniki v razvoju podjetja so zbrani na spletni strani podjetja v rubriki
http://www.kig.si/dodatno/o-nas/. Naše ključne kompetence opredeljujemo in
komuniciramo v rubriki http://www.kig.si/sposobnosti/ in jih podpiramo z navajanjem
referenc: http://www.kig.si/reference/
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Programska delitev skupine KIG:
Kovinska divizija
Kovinska divizija zajema program Rešitve za kovinske izdelke, ki se z novim pozicioniranjem
deli na REŠITVE ZA OPREMO OBJEKTOV ter REŠITVE ZA OBDELAVO PLOČEVINE IN CEVI. Novo
poimenovanje in pozicioniranje nam omogoča bolj fokusirano nagovarjanje potencialnih
kupcev in izgradnjo položaja renomiranega partnerja/podizvajalca/dobavitelja na projektih
opreme objektov oz »custom manufactoringa« za znane kupce.
Prometna divizija
Divizijo sestavljata programa Rešitev za registrske tablice in Prometnih rešitev.
Rešitve za registrske tablice zajemajo delovanje na področju dobave registrskih tablic na
področju regije ter ponujanja celovitih rešitev VERESIS globalno.
Prometne rešitve zajemajo program prometne signalizacije, ki se izvaja v podjetju MEBLO
SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA, ter programa prometne opreme (tunelski znaki in
oblepljanje vozil) in programa rešitev za E mobility.
Produktne skupine v Skupini KIG:
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Skupina KIG se od svojih konkurentov razlikuje z jasno vizijo in občutkom za odgovornost do
svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in okolja. Je nosilec certifikatov ISO 9001,
ISO 14 001 in ISO 27 001. Poslovna uspešnost se izkazuje v nenehni rasti in izboljšavah ter
visoki finančni boniteti.
KIG d.d. je v lasti družbe MSIN d.o.o., ki lastniško obvladuje več pomembnih slovenskih
proizvajalnih podjetij.

4.1.2. Poslanstvo, vizija in vrednote
Naša politika temelji na poslanstvu, viziji in vrednotah podjetja ter politiki kakovosti in
varovanja
okolja,
ki
jih
predstavljamo
na
spletni
strani
http://www.kig.si/dodatno/poslanstvo-vizija-in-cilji-druzbe/
http://www.kig.si/dodatno/okolje-in-kakovost/
Poslanstvo podjetja se glasi »Advanced metal solutions to fit your ideas!« in predstavlja
temelj našega delovanja ter kakovosti v odnosu do vseh zainteresiranih strani.
KIG-ove ključne vrednote zavezanost k uresničevanju ciljev, transparentnost in doslednost,
sodelovanje in timsko delo ob spoštovanju posameznika, ter profesionalnost in strokovna
odličnost.

4.1.3. Pričakovani razvoj
Razvoj družbe KIG bo izhajal iz njenih ključnih kompetenc:
• Dobro poznavanje ključnih kupcev, njihovih pričakovanj ter visoka občutljivost za
njihove potrebe (sedanje, bodoče)
• Dobra strokovna podpora prodaji-omogoča tudi strateško sodelovanje s kupci (razvoj
prototipov,…) in širok know how (grafične storitve, elektronika, strojništvo, IT,
organizacija, finance, poslovni modeli)
• Dobra analitika lastne cene in stroškov nadgradnje ter poznavanje lastnih procesov
• Obvladovanje sistemskega osvajanja izdelkov in posledično zagotavljanje ponovljivosti
in pravočasnega planiranja dobav-kar zagotavlja zanesljivost dobav in povečuje
zaupanje kupcev (predvsem tistih ciljnih, ki jim je to več vredno kot najnižja cena!)
• Poznavanje in razumevanje globalnih trendov v ključnih industrijah (ob/cestna
oprema, oprema vozil, urbani prostori,..)
• Velike sinergije med programskimi sklopi oz. proizvodnimi tehnologijami ter
kadrovskimi resursi
• Dober finančni položaj Skupine KIG
• Možnost prodajnih sinergij s Cetisom za trge in produkte, kjer je KIG premajhen oz. ni
prisoten
• Dobro obvladovanje projektov in timsko delo
Osveženi strateški cilji do 2022 postavljeni s poslovnim načrtom 2020
o Ustvarjanje in zagotavljanje možnosti za rast programov Kovinskih in Prometnih
rešitev
o Ustvarjanje EBITDA marže nad 12% na ostalih programih (poleg Rešitev za RT in
nepremičnin)
o Izkoriščanje priložnosti na trgu v zvezi z napovedano znatno rastjo e mobility
sektorja v naslednjem srednjeročnem obdobju
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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o Zmanjšanje tveganj v primeru nove recesije z več produktnimi skupinami in bolj
razpršenim produkt mixom
o Širjenje programa Kovinskih rešitev z nudenjem sestave, montaže in vgradnje
komponent ter s tem dolgoročno zagotavljanje proizvodnje na lokaciji IG
o Vzpostavitev oz ohranjanje statusa vodilnega ponudnika rešitev za RT v regiji
o Delujoča prodajna struktura za globalno trženje trženje rešitev za RT - VERESIS

4.1.4. Organiziranost družbe
Organizacija skupine oz. družbe se spreminja skladno z opredeljevanjem smeri poslovnega
razvoja in posledično oblikovanjem produktnih skupin. Ob zgoraj navedenih divizijah, v
programskem in računovodskem smislu obstaja tudi Nepremičninska divizija, ki obvladuje
poslovanje z naložbenimi nepremičninami. Upravljavsko je divizija vodena neposredno s
strani lastnika oz. MSIN.
Z organizacijsko in stroškovno shemo želimo maksimalno optimizirati izrabo vseh notranjih
kapacitet: kadrovskih, strojnih, infrastrukturnih in finančnih. Posledično so formirane tri
pravne osebe: KIG d.d., KIG KGA d.o.o. in MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA, ki se iz
računovodsko davčnega vidika konsolidirajo v Skupino KIG.
KIG KGA d.o.o. je iz vidika poslovnega modela »storitveno podjetje«, ki zagotavlja KIG d.d.
kadrovske kapacitete za izvajanje programa proizvodnje registrskih tablic, posledično je KIG
d.d. edini kupec KIG KGA d.o.o. in kupuje storitev dela. Zato so vsi procesi, ki jih izvajajo
zaposleni iz KIG KGA d.o.o. vključeni v procese KIG d.d., saj zanje veljajo isti normativi in
predpisi.
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4.2. Potrebe in pričakovanja zainteresiranih strank
Politika KIG d.d. je predvsem osredotočena na cilje, dosežke in objektivno spreminjanje
stanja. Oblikovanje te politike je odvisno od doslednega uresničevanja pravilnikov, predpisov
in drugih navodil, ki presegajo zgolj zakonite okvirje urejanja nečesa. Ključen cilj delovanja je
izboljševanje sistema dela, usmerjenega v njegov trajnostni razvoj. Uspešno delovanje
podjetja ima širši družbeni pomen. Pri našem delovanju nam je osnovno izhodišče
osredotočenost na odjemalce, zaposlene, okolje in družbeno skupnost, lastnike ter druge
deležnike.
Vodstvo stalno poizkuša v čim večji možni meri zadostiti zahtevam odjemalcev. Na področju
kakovosti se poslužujemo sodelovanja z odjemalci, razumevanju njihovih zahtev, merjenja
zadovoljstva odjemalcev, izvajanja korektivnih in preventivnih ukrepov.
Vodstvo in vsi zaposleni dajemo poseben poudarek tudi odnosu do okolja, skrbimo za
zmanjševanje negativnih vplivov dejavnosti družbe na okolje ter s tem izboljšujemo odnos do
okolja.
Zelo pomembno je tudi izpolnjevanje zakonskih zahtev. Zakonodaja in pravne zahteve so pod
stalnim nadzorom, odgovorne osebe imajo zagotovljen elektronski dostop do Uradnega lista
ter podporo pravni službe MSIN.
Vodstvo mora zagotoviti in doseči pravi:
odnos do odjemalcev. To pomeni, da se zahteve odjemalcev v celoti
obravnavajo, nedvoumno proučijo in izpolnjujejo glede na skupno dogovorjene
obveznosti in na uspešnost in zakonitost poslovanja. S takšnim načinom se krepi
zaupanje odjemalcev in njihovo zadovoljstvo.
odnos do zaposlenih. To pomeni, da se pričakovanja zaposlenih raziskujejo,
obravnavajo in da se jim omogoča takšne delovne pogoje, ki vodijo do njihovega
zadovoljstva in zavzetosti, vključno z izboljševanjem pogojev dela, ki vplivajo na
varnost in zdravje pri delu. Zaposlenim se zagotavljajo zakonske pravice. Zaposleni
imajo omogočen dostop do vodstva in niso v nobenem pogledu diskriminirani. Ne
sklepamo pogodb o zaposlitvi z osebami mlajšimi od 15 let. Delo preko študentskega
servisa ureja zakonodaja.
odnos do okolja. To pomeni, da trajno skrbimo za zaščito okolja in
zmanjševanje negativnih vplivov dejavnosti družbe na okolje.
odnos do ponudnikov in drugih poslovnih partnerjev. To pomeni, da jih
prepoznavamo kot partnerje, ki so pomembni za naše delovanje in kakovost naših
storitev
odnos do družbe. To pomeni, da se skrbi za sredstva družbe (vzdrževanje,
investiranje) in se tako ohranja ali povečuje statična vrednost in konkurenčnost
družbe.
odnos do lastnikov. To pomeni, da skrbimo za oplemenitenje lastniškega
kapitala in izvrševanje sklepov nadzornega sveta in skupščine, ki ju sestavljajo
predstavniki lastnikov.
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Zaposleni
in njihove
družine

Lokalno
okolje

Navedeno lahko dosegamo tako, da izvajamo:
izpolnjevanje zahtev in pričakovanj na področju vplivanja naše dejavnosti na okolje v
aktivnostih za zmanjševanje nastajanja odpadkov na izvoru, kar se odraža v naših aktivnostih
osveščanja in pri dvigovanju ekološke zavesti pri zaposlenih in ponudnikih ter v vključevanju
v krožno gospodarstvo z ustrezno pozornostjo do življenjskega cikla izdelkov,
sodelovanje pri zagotavljanju ponovne uporabe nastalih odpadkov,
ustvarjanje pogojev za zadovoljne, zavzete in usposobljene sodelavce, ker le tak
sodelavec prispeva k uspešnosti podjetja,
ustvarjanje pogojev za stimuliranje, cenjenje in nagrajevanje zaposlenih v ravnovesju
med opravljenim delom in rezultati,
izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje potrebne varnosti pri izvajanju
dejavnosti in stalna skrb za preprečevanje poškodb in poslabšanje zdravja,
nenehno izboljševanje in razvijanje obstoječih in novih postopkov ter storitev tako v
pogledu kakovosti kot varovanja okolja in preprečevanja nevarnosti in tveganj pri delu,
spoštovanje kodeksa etičnega ravnanja podjetja (Zlata pravila ravnanja), ki je
objavljen na naši internetni strani http://www.msin.si/o-nas/dokumenti-o-upravljanju/
spremljanje potencialne konkurence za področje naše dejavnosti,
redno in kvalitetno poročanje lastnikom in bankam ter vsem ostalim zainteresiranim
stranem, ki imajo za to zakonsko podlago (Ajpes, FURS,…)
sistematično in redno udeleževanje raznih izobraževanj, konferenc in drugih
poslovnih dogodkov na katerih se seznanjamo z bodočimi trendi oz. prihodnjimi potrebam
deležnikov, kar nam omogoča pravočasno identifikacijo priložnosti.
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4.3. Obseg sistema vodenja kakovosti
4.3.1. Proizvodi in storitve
Obseg certificiranja
Obseg sistema kakovosti določamo za vse proizvode in storitve vseh produktnih skupin
Skupine KIG , kot so predstavljene v shemi v poglavju 4.1.1 in njihova transformacija
vključuje ključne procese (shema v poglavju 4.3.3) ter ob upoštevanju organizacijske sheme v
poglavju 4.1.4.

4.3.2. Splošen opis sistema vodenja
S sistemom vodenja smo določili in dokumentirali integriran sistem vodenja, ki vključuje
vodenje poslovanja, kakovosti in ravnanje z okoljem, zato smo določili:
-

-

-

ključne procese, ki so prikazani v shemi v nadaljevanju in njihovo medsebojno
povezanost tako z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo odjemalcev, na
zdravje in varnost zaposlenih ter njihovo zadovoljstvo, na okolje in na širšo
družbeno skupnost in odgovornost do družbe,
kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitosti
procesov, vključno s prepoznanimi tveganji in priložnostmi, z merjenjem in
analiziranjem procesov ter na osnovi tega ustreznim ukrepanjem za doseganje
planiranih rezultatov,
zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo delovanja ter nadzora
procesov in njihovega nenehnega izboljševanja.

Sistem vodenja velja za celotno dejavnost družbe oz. skupine na sedežu družbe.
Obveznosti zunanjih ponudnikov so navedene v pogodbah, s katerimi smo zagotovili, da je
nivo opravljenih storitev v skladu z našimi pričakovanji. Nadzor nad pogodbami je
zagotovljen s strani skrbnikov pogodb, ki ustreznost storitev potrjujejo z likvidacijo izdanih
računov s strani pogodbenih izvajalcev.

4.3.3. Ključni procesi sistema vodenja
Sistem vodenja obsega vse aktivnosti, ki jih izvaja družba z namenom vodenja, obvladovanja
in zagotavljanja kakovosti ter varovanja okolja:
• v družbi so identificirani ključni procesi,
• zaporedje in vplivi procesov,
• prepoznavamo tveganja in priložnosti,
• za učinkovito delovanje in obvladovanje procesov smo določili meritvene cilje,
• z letnimi plani dokazujemo, da so zagotovljeni potrebni viri in sredstva za podporo
procesom,
• procesi so nadzorovani in merjeni preko zastavljenih ciljev,
• s pregledi rezultatov doseganja ciljev in z vodstvenim pregledom definiramo in
izvajamo ukrepe za nenehno izboljševanje procesov.

Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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Ključni procesi družbe in odgovorne osebe:

Ključni procesi družbe in njihovi vplivi:
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4.4. Sistem vodenja
Poslovnik je krovni dokument, ki ureja organizacijo sistema vodenja družbe, obvladovanja
kakovosti (SVK) ter sistema ravnanja z okoljem (SRO) v poslovanju družbe KIG d.d., KIG KGA
d.o.o. in MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o., NOVA GORICA.
Poslovnik je obvezujoči dokument za vse zaposlene v celotni Skupini KIG. Vodstvo se
obvezuje, da z vsebino seznanja vse zaposlene in tudi razlaga posamezna določila na način,
razumljiv zaposlenim in drugim zainteresiranim stranem ter hkrati sprejema vse pobude in
predloge zaposlenih ter drugih zainteresiranih strani o morebitnih spremembah, ki bi
pomenile večjo operativnost in učinkovitost zagotavljanja dela.
Poslovnik je dokument, v katerem opisujemo integriran sistem vodenja , kakovosti in sistem
ravnanja z okoljem. Strukturo poslovnika smo določili tako, da pokriva celotno naše
delovanje z osredotočenostjo na procese. Kot sistemski dokument je dostopen vsem
zaposlenim v izpisani obliki pri direktorju družbe ter na spletni strani družbe za vso
zainteresirano javnost. V dodatku A pa podajamo tabelo izvedenih sprememb poslovnika.
Odgovoren za vzdrževanje ažurne verzije poslovnika je skrbnik sistema vodenja. Pobudo za
dopolnitev in spremembe poslovnika dajejo lahko vsi zaposleni. Poslovnik je sprejet, ko ga
odobri/podpiše direktor.
Spremembe in dopolnitve se izvajajo najmanj enkrat letno. Med letom pa se zbirajo predlogi
in pripombe pri skrbniku sistema vodenja. Ob večji spremembi je možna sprememba
poslovnika tudi med letom, o čemer odloči direktor.
Vsaka sprememba poslovnika se odraža v novi številki izdaje. Skrbnik sistema vodenja mora
poskrbeti za odstranitev stare izdaje iz uporabe in posredovanje nove.
Odobren izvod poslovnika hrani direktor in služi tudi v morebitne pravne namene.
Neveljavne izvode poslovnika hrani skrbnik sistema vodenja najmanj dve leti po uveljavljeni
spremembi. Izpisani primeri poslovnika ali njegovih posameznih poglavij, ki si jih lahko izpiše
vsak zaposleni za svojo interno uporabo, so samo informativne narave in kot taki uradno niso
veljavni.
Vsebina poslovnika je zgrajena tako, da je povezava do dokumentov nižjega nivoja (t.i.
referenčnih dokumentov) podana v seznamu veljavnih dokumentov (Evidenca
dokumentacije), ki se nahaja na \\sql\ISO\VELJAVNA DOKUMENTACIJA.

5. VODITELJSTVO
5.1. Voditeljstvo in zavezanost
Vodstvo družbe predstavlja direktor, ki je hkrati s tem tudi odgovorna oseba za vse sisteme:
poslovodenja, kakovosti in ravnanja z okoljem.
Vodstvo družbe vzpostavlja in vzdržuje visoko stopnjo zavedanja in odgovornosti za sistem
vodenja kakovosti in sistem ravnanja z okoljem.
Vodstvo dokazuje svojo zavezanost tako, da:
•
•
•
•
•

razloži pomen izpolnjevanja zahtev odjemalcev ter zahtev za skladnost,
določi politiko kakovosti in varstva okolja in ju komunicira
vzpostavi cilje poslovanja, kakovosti in varovanja okolja znotraj družbe in poslovnih
procesov,
opredeli vloge, odgovornosti in pooblastila,
izvaja vodstvene preglede,
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•
•

zagotavlja razpoložljivost potrebnih virov,
zagotavlja, da je sistem ravnanja z okoljem vzpostavljen, se izvaja, vzdržuje in
izboljšuje.
Najvišje vodstvo je odgovorno za nenehno izboljševanje delovanja sistemov vodenja, saj s
tem družba zadovoljuje naraščajoča pričakovanja naših odjemalcev in okoljskih zahtev.

5.2. Politika kakovosti in okoljska politika
Vodstvo določa politiko kakovosti ter okoljsko politiko ter njune okvirne cilje. Politika
kakovosti in okoljska politika sta javno objavljeni (na oglasnih deskah ter na spletni strani
družbe), na vodstvenih pregledih pa se preverja ustreznost in skladnost politik z vizijo in
poslanstvom najvišjega vodstva o prihodnosti družbe oz. skupine.

5.3. Odgovornosti in pooblastila
5.3.1. Odgovornosti in pooblastila
Realizacijo politik in izhajajočih ciljev omogoča primerno usposobljeno in izkušeno osebje, ki
se zaveda svojih odgovornosti, pooblastil in nalog. Odgovornosti in pooblastila so
opredeljene s sistematizacijo družbe (Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
družbe KIG d.d., KIG KGA d.o.o., MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA), z opisi del in
nalog ter s pogodbami o zaposlitvi ter v internih predpisih. Zaposleni morajo biti s tem
seznanjeni. Za posebne naloge ali projekte pa direktor lahko oblikuje projektne skupine ali pa
se določi delovne naloge na kolegiju (razvidno v zapisniku kolegija). Obstajajo pooblastila v
posameznih oddelkih/enotah, kot so v nabavi, prodaji in podobno. Ravni odločanja in
medsebojne povezave so določene z organizacijsko shemo družbe.
Družba ima določenega Skrbnika sistema vodenja z nalogami, pooblastili in odgovornostmi,
opredeljenimi v pooblastilu za Skrbnika sistemov vodenja.

5.3.2. Predstavnik vodstva
Direktor podjetja ima ne glede na druge odgovornosti in pooblastila tudi odgovornosti in
pooblastila za vzpostavljanje, izvajanje, vzdrževanje ter za pregled in tudi stalno izboljševanje
sistema vodenja kakovosti na osnovi standarda ISO 9001 in sistema ravnanja z okoljem na
osnovi standarda ISO 14001. Odgovoren je za prenos in širjenje politike do slehernega
zaposlenega, kakor tudi za nadzor nad izvajanjem sistema vodenja ter aktivnosti, povezane s
širitvijo pomena zavedanja izpolnjevanja dogovorjenih zahtev z odjemalci med vsemi
zaposlenimi. Njegova vloga je tudi v povezovanju z zunanjimi institucijami na področju zgoraj
omenjenih sistemov.
Ne glede na odgovornosti in pooblastila direktorja iz prejšnjega odstavka je določen tudi
Predstavnik vodstva za SRO, z nalogami, pooblastili in odgovornostmi, opredeljenimi v
pooblastilu
za
Predstavnika
vodstva
za
SRO.

Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.

Stran: 15 / 36

Izdaja: 19.

POSLOVNIK KAKOVOSTI

Velja od: 5.3.2020

6. PLANIRANJE
6.1. Prepoznavanje tveganj in priložnosti
Tveganje je verjetnost, ki nam predstavlja možnost s katero se bo nek dogodek zgodil.
Statistično tveganje je opredeljeno obojestransko, v poslovnem svetu pa želimo vzpostaviti
sistem, ki nas pravočasno opozori na možnost nastanka predvsem negativnih odklonov, saj
na koncu uresničena tovrstna tveganja pomenijo izgubo koristi. Vsakodnevno spremljamo
izpostavljenost različnim vrstam tveganj tekočega poslovanja ter sprejemamo ukrepe za
njihovo obvladovanje. Ključna tveganja, ki bi imela posledico na celotno družbo smo
opredelili v Registru tveganj, ki ga preverjamo in osvežujemo enkrat letno. V letnem
poslovnem načrtu tudi oblikujemo ukrepe za preprečitev ali zmanjšanje tveganj ter na njih
vezane poslovne aktivnosti. Realizacijo le teh spremljamo tedensko na kolegiju.
Register tveganj za vsak opredeljen proces definira možna tveganja-zabeležijo in
dokumentirano se obravnavajo tista, katerih verjetnost uresničitve je več ko 50% (ponder 5
ali več) in ki bi imeli znaten vpliv na poslovanje oz. izgubo koristi (ponder 5 ali več). Lastniki
procesov so odgovorni za izpolnitev Registra tveganj za svoj proces oz. področje. Kriteriji za
določitev tveganj so: vpliv na poslovanje oz. vpliv na okolje za SRO in verjetnost, da se bo nek
dogodek zgodil (ponder od 1 do 10).
Register tveganj se nahaja na \\sql\ISO\SPLOŠNO\KOLEGIJ, in se ga najmanj enkrat letno
pregleda - v sklopu vodstvenega pregleda. Pred tem morajo lastniki procesov preglednice
ažurirati in obrazložiti spremembe (opombe v Registru tveganj). Ključna prepoznana
tveganja se vnesejo v zapisnik kolegija in se pripravi plan aktivnosti za njihovo omejevanje ali
izničenje. V kolikor ukrepi zahtevajo več virov, jih vključimo v poslovni načrt za prihodnje
leto.
Pojem tveganja kot priložnosti je prepoznan v povezavi med tveganjem in donosnostjo. Bolj
donosni posli so običajno bolj tvegani. Vendar to ne pomeni, da niso zanimivi oz. se z njimi
nima smisla ukvarjati. Zato je prepoznavanje takih priložnosti ob zavedanju tveganj in
zavarovanju pred njimi ključna aktivnost poslovodstva za povečanje donosnosti. Priložnosti
identificiramo preko BCG in SWOT analize, ki jih izdelujemo tako za posamezen projekt kot
za potrebe oblikovanje srednjeročne strategije družbe. Poleg procesa identifikacije
priložnosti, se izvede proces analiziranja priložnosti ( SWOT analiza) in kvantificiranja (izračun
NSV priložnosti) vsote posledic. Oboje je podlaga za odločanje vodstva glede izkoriščanja
priložnosti.

6.1.1. Planiranje in izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj
Glede na zahtevnost ukrepov za obvladovanje oz. preprečevanje tveganj, se lahko aktivnosti
in zaključke procesa planiranja in izvajanja ukrepov vključi v redne delovne aktivnosti vodstva
(sklepi kolegija) ali v letni poslovni načrt ali pa se opredelijo kot razvoj in se izvajajo v okviru
razvoja po projektnem principu.
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6.2. Cilji kakovosti in okoljski cilji
Politiko družbe oz. skupine in izhajajoče cilje uresničujemo z jasno začrtanimi cilji in nalogami
v letnem planu poslovanja. Cilji so osnovani na osnovi upoštevanja zunanjih in notranjih
dejavnikov, ki bi lahko vplivali na njihovo določitev in uresničevanje, kar pomeni upoštevanje
celovitega konteksta naše organizacije. V letnem planu so cilji opredeljeni merljivo in s
kazalci, ki jih spremljamo glede na določene periode. Pri določanju ciljev smo pozorni tudi na
tveganja in priložnosti, ki lahko pomembo vplivajo na njihovo realizacijo. Spremljanje in
doseganje ciljev predstavlja tudi osnovo za korektivno ukrepanje in posledično morebitno
uvajanje sprememb. Vodstvo opredeli cilje kakovosti, ki izhajajo iz poslovnega načrta in so v
skladu s politiko za vse funkcije družbe.
Predloge za letne cilje pripravijo lastniki procesov, obravnava jih vodstvo družbe in odobri
direktor družbe. Za posamezni cilj morajo biti jasno določeni: izhodišče, ciljna vrednost, rok
izvedbe, odgovorna oseba in potrebni viri.
Iz ciljev družbe izhajajo cilji kakovosti in okoljski cilji. Vodstvo zagotavlja, da so v letnem
poslovnem načrtu določeni kvantificirani cilji in se sproti preverjajo na kolegiju. Cilji so
določeni v zvezi z:
•
Obsegom reklamacij od odjemalcev in do ponudnikov
•
Priskrba virov za kvalitetno izvajanje procesa transformacije
•
Porabo energentov in povečanje energetske učinkovitosti
•
Produktivnostjo in uspešnostjo poslovanja

6.2.1. Načrtovanje kakovosti in okoljski vidiki
Vodstvo mora zagotoviti:
• izvajanje in planiranje SVK in SRO,
• izpolnjevanje ciljev kakovosti in drugih zahtev,
• ohranitev celovitosti sistemov SVK in SRO pri planiranju in izvajanju sprememb
sistemov vodenja.
Z uveljavljenimi postopki načrtovanja določamo:
nedvoumen potek naših temeljnih procesov oziroma storitev z namenom, da
potekajo na standardiziran, ponovljiv in učinkovit način, kar je razvidno vse od
prepoznavanja zahtev strank in drugih zainteresiranih, do izvajanja postopkov
dela, njihove kontrole, do ukrepov ravnanja v primeru odstopanj in razčiščevanja
vzrokov odstopanj ter nadaljnjih ukrepanj,
potrebne vire,
izboljšave celotnega sistema tudi z uvajanjem novih storitev, kar je razvidno
pri vodenju razvojnih projektov in uvajanju sprememb.
Postopki planiranja zajemajo tudi pripravo letnega plana poslovanja, ki ga pripravi direktor s
sodelavci. Letni plan poslovanja sprejme nadzorni svet. Na osnovi letnega plana poslovanja
so opredeljeni tudi operativni plani.
V omenjenem letnem planu poslovanja je zajeto tudi načrtovanje potrebnih virov (oprema,
finančni viri, kadri idr.), potrebnih za doseganje zastavljenih ciljev in s tem tudi izpolnjevanje
dogovorjenih obveznosti do strank, zaposlenih, lastnikov in okolja.
Naše izvajanje procesov povzroča tudi različne vplive na okolje. S tem namenom smo
prepoznali okoljske vidike naših procesov, storitev, materialov na okolje ter izdelali ustrezno
politiko.
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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V okoljski politiki smo pri določevanju pomembnosti okoljskih vplivov upoštevali tudi
zakonske zahteve, ki so povezane s prepoznanimi okoljskimi vidiki ter pričakovanja in vplive
zainteresiranih strani. Tako vrednoteni pomembni okoljski vplivi so nam osnova za določanje
okvirnih in izvedbenih ciljev, ti pa osnova za program izvedbe, ki je definiran v vsakoletnem
Okoljskem poročilu s cilji. Okoljske vidike ovrednotimo najmanj enkrat letno ob pripravi
Okoljskega poročila in ciljev za letni vodstveni pregled oz. kadar uvajamo spremembe v naše
procese, ki bi lahko povzročile spremenjene ali nove vplive na okolje ali ob spremembi
zakonodaje, ki je povezana z našimi okoljskimi vidiki. Za vse prepoznane pomembne okoljske
vidike imamo zastavljene cilje in programe v Okoljskem poročilu in ciljih, za ostale, ki so
obravnavani z vplivi na poslovanje pa imamo vzpostavljen nadzor (monitoring). V Okoljskem
poročilu s cilji je določena tudi zakonodaja – zakonske zahteve, ki se navezujejo na
posamezne okoljske vidike. V Okoljskem poročilu s cilji imamo prepoznan tudi kontekst z
zunanjimi in notranjimi dejavniki, ki se lahko odrazi v uresničevanju ciljev in programov kot
tudi navezujoča tveganja in priložnosti, z namenom določitve ukrepov, s katerimi bi zmanjšali
vpliv na realizacijo ciljev.

6.3. Planiranje sprememb
Pri pregledu SVK ali SRO lahko direktor ugotovi potrebo po spremembi delovanja
posameznega procesa ali same organizacije dela. Potrebo po spremembi delovanja
posameznega procesa lahko kot predlog podajo tudi zaposleni. Utemeljen predlog za
spremembo je potrebno analizirati, ovrednotiti, odobriti in načrtovati njeno uvedbo.
Postopek validacije je enak kot pri razvojnem projektu. Pomemben poudarek mora biti tudi
na komuniciranju sprememb.
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7. PODPORA
7.1. Viri
Za naloge opredeljene v tem poslovniku in dokumentih nižjih nivojev, zagotavljamo potrebna
sredstva (finančna, informacijska, materialna, znanje) in osebje. Določa in izbira jih direktor
podjetja, upoštevajoč zakonsko določene zahteve za osebje, opremo in finančna sredstva.
Potrebe po omenjenih sredstvih so planirane v letnem planu poslovanja.

7.1.1. Človeški viri
Ustrezna usposobljenost in kompetentnost osebja za pravilno in učinkovito izvajanje dela je
temeljno vodilo pri kadrovanju in usposabljanju. Potrebe po usposabljanju in kadrovanju
nastajajo zaradi zahtev, ki izhajajo iz:
• zahtev za delovno mesto, kar določa sistemizacija delovnih mest,
• sprotnega uvajanja novih postopkov dela in opreme,
• analiziranega konteksta naše organizacije ter navezujočih tveganj in priložnosti,
• spreminjajočih se zahtev zakonodaje in izvajanja postopkov dela na kateremkoli
delovnem področju, s posebnim poudarkom na rednem usposabljanju s področja
zdravja in varnosti za vse zaposlene in novo zaposlene, o splošnem, tehničnem,
požarnem in zdravstvenem varstvu.
Ne zaposlujemo oseb, mlajših od 15 let. V družbi zagotavljamo tudi takšne pogoje dela, da je
prisilno delo onemogočeno.
Zaposlenim omogočamo periodične preventivne zdravstvene preglede, ki so razvidni iz
evidence zdravstvenih pregledov.

7.1.2. Infrastruktura
Skladno z razvojem družbe ustrezno skrbimo tudi za vzdrževanje strojev in naprav, zgradbe,
delovnih prostorov in delovne opreme. Poseben poudarek namenjamo ustreznemu razvoju
in vzdrževanju strojev in naprav, saj ima ta velik vpliv na kakovost našega dela in vplive na
okolje ter varnost in zdravje delavcev.

7.1.3. Informacije, znanja
Dostopnost do novih strokovnih informacij in znanj zagotavljamo na naslednje načine:
• s članstvom v strokovnih društvih in združenjih,
• z naročanjem strokovnih publikacij,
• z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, kongresih ipd., kar je razvidno iz
personalnih map in periodičnih poročil o usposabljanju,
• s povezavo v spletno omrežje (internet) in dostopnostjo do določenih baz
podatkov.

7.1.4. Stroji in naprave ter delovna oprema
Vse stroje in naprave imamo popisane v seznamu strojev v elektronski obliki, ki ga redno
posodabljamo. Novejše stroje in naprave servisirajo s strani proizvajalca pooblaščeni
serviserji. Servisni intervali in posegi so definirani v navodilih, ki so priloga vsakega stroja.
Starejše stroje preventivno vzdržujejo in popravljajo naši vzdrževalci. Evidenco vzdrževanj in
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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popravil vodijo v mapi s strojnimi kartami.
pregleduje zunanji izvajalec.

Elektronske komponente strojev mesečno

Vsa delovna oprema je pregledana in preizkušena, izdelan je zapisnik o pregledu delovne
opreme in Obratovalno dovoljenje delovne opreme. Pregledi se izvajajo periodično, ali ob
kakršni koli spremembi na delovni opremi. Izdelana so navodila za varno delo z delovno
opremo. Uporaba zaščitnih sredstev je opredeljena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja za
vsako delovno mesto. Vsak delavec se ob prevzemu zaščitnih sredstev s podpisom zaveže,
da bo na delovnem mestu uporabljal vso potrebno varnostno opremo. Delavci se na dve leti
teoretično in praktično usposabljajo za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom.
Istočasno opravijo tudi pisni preizkus znanja. Enkrat letno se v celotnem podjetju izvede vaja
evakuacije.

7.1.5. Delovno okolje in delovno vzdušje
Delovno okolje je tisti dejavnik, ki v določenih pogojih lahko bistveno vpliva na kakovost
naših storitev in počutje zaposlenih. Prostori in vozila so urejeni tako, da v danih pogojih
omogočajo kakovostno in nemoteno opravljanje dela. Ustrezno delovno vzdušje ustvarjamo
tudi:
• z delovnim časom, ki je prilagojen naravi dela. ;
• z ustreznim izplačilom (plačo) za opravljeno delo. Pri opredelitvi plače –
nagrajevanja je pomembna tudi stimulacija, ki je pogojena s prekoračitvijo planiranega dela
za tekoči mesec oz. merili, ki so določena v Pravilniku o delovnih razmerjih, drugih pogojih
dela in plačah. Zaposleni imajo vedno možnost dostopa do neposredno nadrejenega ali
direktorja pri obrazložitvi strukture plač in drugih prejemkov.
• z rednim letnim družabnim srečanjem zaposlenih ob koncu leta ter piknikom in
izletom med letom ter drugimi aktivnosti v skladu z Načrtom promocije zdravja.
Pomemben pokazatelj je Poročilo o merjenju organizacijske klime v družbi. Meritev izvajamo
enkrat letno v 3q na podlagi anonimnih anket že od leta 2009 dalje. Poročilo, katerega
rezultati so predstavljeni še posebej vodstvenim zaposlenim, v povzetku pa tudi vsem
zaposlenim, je podlaga za načrtovanje korektivnih ukrepov, ki se vključijo v poslovni načrt za
naslednje leto.
Informacijska podpora
Vsi procesi so med seboj povezani v enotnem informacijskem sistemu, katerega redno
posodabljamo – tako programsko kot strojno. Uporabnike informacijskega sistema redno
izobražujemo.

7.1.6. Informatika
Informatika skrbi za zbiranje, oblikovanje, urejanje in obdelovanje informacij. Pri tem
uporablja računalniški informacijski sistem, kateri je sestavljen iz strojne in programske
opreme. Za delovanje in vzdrževanje je odgovoren skrbnik IS, z podporo zunanjih izvajalcev.
Navodila in postopki skrbniku za zagotavljanje informacij so shranjeni v mapi
\\kigfs\ISO\VELJAVNA DOKUMENTACIJA\INFORMATIKA.

Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.

Stran: 20 / 36

Izdaja: 19.

POSLOVNIK KAKOVOSTI

Velja od: 5.3.2020

7.2. Kompetence in zavedanje
Kompetentnost zaposlenih zagotavljamo s sistematičnim usposabljanjem, ki vključuje tudi
prenos znanja in izkušenj med zaposlenimi ter s spodbujanjem stalnega strokovnega
usposabljanja. Vsebine usposabljanj in potreb po kadrih, ki so z omenjenimi potrebami
povezane, planiramo bodisi letno, kar je razvidno iz dokumenta Letni plan usposabljanja,
bodisi sproti, kar je razvidno iz sprotnih odobritev direktorja oz. zapisnikih kolegija.
Dokumenti in zapisi se hranijo v kadrovski službi, skupaj z ostalimi podatki o usposabljanju
oziroma osvojenih znanjih vsakega posameznika, ki je opravil katerokoli obliko usposabljanja.
Uporabljata se zapisa Pregled izobraževanja delavca in Zbirno poročilo o usposabljanju.
Za pripravo letnega plana in za nadzor nad izvajanjem je odgovoren vodja oddelka splošnih
in kadrovskih zadev. Letni plan usposabljanja mora vsebovati naslednje podatke: osebje, ki
se bo usposabljalo ter vsebino - področje usposabljanja. V kolikor so na usposabljanju
udeleženci prejeli tudi potrdila, jih hranimo v osebni mapi zaposlenega.
Novo zaposlene sistematično uvajamo v delo v obdobju poskusne dobe. Zaposlovanje se
odvija v skladu z veljavno zakonodajo ter na podlagi izraženih potreb po zaposlovanju (sklepi
kolegija). Vsak novo zaposleni je seznanjen z internimi pravili (Pravilniki, navodili,
politikami,…), prav tako pa so pred nastopom dela poučeni o varstvu in zdravju pri delu. V
družbi zagotavljamo tudi, da so poleg zaposlenih o pomenu izpolnjevanja politik in drugih
postopkov, seznanjeni in jih pri svojem delu upoštevajo tudi vsi drugi, ki v našem imenu ali za
nas izvajajo dejavnosti.

7.3. Komuniciranje – notranje in zunanje
Ustrezno informiranje zaposlenih vse od strateških do operativnih zadev izvajamo skozi
različne oblike. Najbolj običajni komunikacijski kanal poteka preko sestankov, oglasne deske,
elektronske pošte, internega glasila, SMS sporočil, web pošte in dostopnosti do direktorja.
Zaposleni lahko kadarkoli posredujejo svoje mnenje o delu – kakovosti, okoljskih vidikih,
varnosti in zdravju pri delu ter drugih predlogih in izboljšavah direktorju, ki taka mnenja
sistematično zbira in nanje tudi odgovarja ter jih analizira in po potrebi sproži korektivne
ukrepe ali pa prepozna določena tveganja ali priložnosti, ki zahtevajo določeno ukrepanje. S
planiranim usposabljanjem pa se zaposleni še dodatno seznanjajo z okoljskimi vidiki,
tveganji, povezanimi z varnostjo pri delu in vplivi dela na zdravje.
V družbi imamo vpeljane komunikacijske poti za komuniciranje z zunanjimi zainteresiranimi
stranmi. Komunikacija z lastniki poteka preko mesečnega poročanja o rezultatih ter preko
kvartalnih sestankov (obravnava rezultatov, odmikov, ukrepov in planov). Komunikacija z
občino in različnimi inštitucijami Republike Slovenije poteka preko ustaljenega poročanja
skladno s predpisi Republike Slovenije. Komunikacija s strankami poteka preko prodajnega
procesa, pri čemer so v primeru posameznih strank skladno s pogodbenimi obvezami
dogovorjena dodatna obveščanja v primeru sprememb.
Mnenje prebivalcev o naših okoljskih vidikih – vplivih na območju, ki ga z našo dejavnostjo
pokrivamo, tekoče evidentiramo in se nanje odzivamo: s pojasnili in informacijami o
eventuelnih korektivnih ukrepih.
Za komuniciranje z inšpekcijskimi organi in drugimi zainteresiranimi (mediji ipd.) je
odgovoren direktor oz. od njega pooblaščena oseba.
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7.4. Dokumentirane informacije
S tem poslovnikom se določa nujnost, vrsto in medij zapisa dokumentirane informacije v
družbi. Med dokumentirane informacije uvrščamo:
- dokumente kot tisto vrsto dokumentacije, v kateri so podane zahteve, obveze,
postopki dela,
- zapise, ki dokazujejo skladnost našega delovanja z zahtevami in učinkovitost
delovanja.
Hierarhija dokumentacije sistema vodenja:
Nivo Ime dokumenta

Področje
uporabe

Odgovoren

Medij zapisa

1

Poslovnik

podjetje

direktor

Elektronsko in papirno

2

Organizacijski predpisi, navodila

posamezna
delovna
področja

direktor, vodje oddelkov Elektronsko in papirno

3

Zakonodaja, odloki (zunanji),
pogodbe

podjetje

direktor, vodje oddelkov Elektronsko ali papirno

4

Obrazci in zapisi

posamezna
delovna
področja

Elektronsko ali papirno
direktor, vodje oddelkov,
vodje enot

Dokumente, ki so zunanjega izvora in vplivajo na naše delo, vodijo posamezniki v
registratorjih (elektronsko ali papirno). Dokumente notranjega izvora imamo zbrane v mapi
\\sql\ISO\VELJAVNA DOKUMENTACIJA, kjer se nahajajo potrebni zapisi o kakovosti ter
ravnanju z okoljem, Tako je določena njihova vsebina, po potrebi tudi struktura in oblika
(obrazci). Čas arhiviranja ter veljavna verzija določenega dokumenta oz. zapisa je zapisana v
evidenci dokumentacije.
Zapisi, določeni kot obrazci v tem poslovniku so hranjeni v mapah - registratorjih, zvezkih.
Posebej vodimo pregled nad pogodbami, ki določajo medsebojne obveznosti med podjetjem
in zunanjimi partnerji (odjemalci - kupci, dobavitelji, bankami…).
Matični podatki o kupcih in dobaviteljih ter drugih poslovnih partnerjih so hranjeni v
računalniškem PIS.
Reference: NA Obvladovanje dokumentacije

7.4.1. Obvladovanje dokumentiranih informacij
Pod pojmom obvladovanje dokumentiranih informacij obravnavamo in določamo ravnanje
ter odgovornosti, ki so vezane na nastanek, kontrolo, odobritev, razdelitev in vodenje
sprememb dokumentov in podatkov, pomembnih za delovanje organizacije in njeno pravno
zaščitenost ter sledljivost.
Dokumente in podatke obvladujemo po sistemu, ki zagotavlja da:
- se uporabljajo samo veljavni postopki in podatki,
- so dokumenti in podatki pravilni in popolni,
- je jasna dostopnost ter seznanjenost z dokumenti in podatki,
- so zbrani in posredovani ustrezni podatki o SVK in SRO.
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7.4.2. Odobritev in izdajanje dokumentov
Odobritev, izdaja in distribucija dokumentov sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001) kot je
POSLOVNIK je opisana v nadaljevanju.
Odgovoren za pripravo navodil in pravilnikov veljavnih za celotno družbo oz. skupino ter
obrazcev, vezanih na izvajanje določenih navodil, je direktor podjetja ali od njega
pooblaščena oseba. Pripravljajo jih lahko tudi vodje posameznih delovnih področij oz.
procesov. Vsi odobreni dokumenti so načeloma shranjeni na mrežnem pogonu v posebni
mapi Veljavna dokumentacija (\\sql\ISO\VELJAVNA DOKUMENTACIJA), ki je za branje
dosegljiva vsem zaposlenim. Dokumente lahko spreminja direktor ali od njega pooblaščena
oseba. Odgovoren za vodenje evidence izdanih in veljavnih dokumentov je skrbnik sistema
vodenja, za SRO pa predstavnik vodstva za SRO.

7.4.3. Spremembe dokumentov
Predlog spremembe dokumenta ali obrazca lahko kdorkoli posreduje direktorju. V kolikor je
sprememba smiselna, direktor poskrbi za izvedbo spremembe. Obravnavanje sprememb
poteka na enak način kot priprava novega dokumenta opisana zgoraj. S podpisom odobrene
dokumente hrani skrbnik sistema vodenja. Tako hranjen dokument služi tudi v morebitne
pravne namene. Enako hrani tudi neveljavne izvode dokumentov najmanj dve leti po
uveljavljeni spremembi.

7.4.4. Obvladovanje podatkov
Pri našem delu je obvladovanje podatkov praviloma povezano z računalniškim
informacijskim sistemom. Skrb za primerno ravnanje s podatki (varno shranjevanje,
kontroliran dostop do podatkov in spreminjanje le-teh) je zakonska obveza vseh zaposlenih
(dokumenti z osebnimi podatki so v zaklenjenih predalih/omarah vedno, ko nas ni
zraven, računalniki so zaklenjeni vedno, ko ob njih ni zaposlenih).
Podatki in informacije v e-obliki so tudi sms obvestila, e-novice, web-pošta za katere imamo
dogovorjene načine njihovega obvladovanja.
Za obvladovanje ostalih podatkov, povezanih s spremljanjem kakovosti našega dela, so
odgovorne osebe navedene bodisi v posameznih poglavjih poslovnika ali navodilih, v katerih
se taki podatki pojavljajo.

7.4.5. Obvladovanje dokumentov zunanjega izvora
Naše delo je povezano z vrsto zakonskih zahtev - predpisov in odlokov – predvsem na
področju varovanja okolja. Spremljanje in posredovanje je zagotovljeno z rednim
pregledovanjem vsebinskega pregleda Uradnega lista RS. Dostop do Uradnega lista je
zagotovljen preko portala UL (http://www.uradni-list.si/1) . Izhajajoče zakonske zahteve ter
odgovornosti za implementacijo in nadzorovanje pa ima direktor zbrane za področje okolja v
dokumentu
Okvirni
in
izvedbeni
cilji
ter
programi.
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8. DELOVANJE
8.1. Planiranje realizacije proizvoda
V družbi planiramo procese, ki so potrebni za realizacijo proizvodov, tako da so ti skladni s
pogodbeno določenimi zahtevami odjemalcev, zakonodaje in zahtevami za uporabo
proizvoda. Planiranje realizacije od podpisa pogodbe do naročila imamo opredeljeno v opisu
procesa prodaje in procesa razvoja, ker je odvisno od tega ali je proizvod standarden ali gre
za novi izdelek. Planiranje proizvodnje glede na zahteve iz pogodbe/naročila pa izvaja
tehnično-tehnološka priprava dela preko informacijskega sistema.
Dobavitelj oz. kooperant mora dokazati, da je njegov proizvodni proces pod nadzorom in
kontrolo. Vsi ključni procesi pri dobaviteljih oz. kooperantih morajo biti skladni z zahtevami.

8.2. Obvladovanje zahtev za proizvod/storitev (prodaja in tehnološka
podpora)
Z odjemalci so povezani naslednji procesi:
• vodenje,
• raziskava potreb trga,
• ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev,
• servisiranje in reševanje reklamacij odjemalcev,
• izdajanje računov.
Reference: OP Prodajanje

8.2.1. Določitev zahtev v zvezi s proizvodom
Pred izdelavo ponudbe, podpisom pogodbe ali potrditvijo naročila morajo biti jasno
opredeljene in specificirane vse zahteve odjemalca, vključno z morebitno zahtevo za dostavo
oziroma aktivnostmi po dostavi (montaža, vzdrževanje). Za ugotovitev odjemalčevih zahtev
je odgovorna prodaja, ki lahko za definiranje odjemalčevih zahtev, po potrebi vključi tudi
ostale oddelke/enote.
V primeru, da odjemalec ne določi vseh zahtev za proizvod, vendar so le te nujne za
realizacijo naročila, mora prodaja opozoriti odjemalca na manjkajoče zahteve in jih skupaj z
njim definirati ali pa veljajo splošni pogoji poslovanja, kot so objavljeni na naslovu:
http://www.kig.si/dodatno/pogoji-poslovanja/
Splošni pogoji poslovanja so usklajeni z zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru izdelave proizvoda po naročilu morajo biti predhodno, s strani tehnološke
podpore, ugotovljene vse morebitne zakonske zahteve oz. zahteve regulative v zvezi s
proizvodom, pri čemer je potrebno o tem obvestiti odjemalca.
Družba mora zagotoviti zahteve v zvezi s proizvodom in sicer:
•
•
•

zahteve glede proizvoda, ki jih določi odjemalec, skupaj z zahtevami za dostavo ter
aktivnosti po dostavi,
zahteve pomembne za nameravano oz. točno določeno uporabo, ki jih odjemalec ne
izrazi,
zakonske obveznosti in zahteve standardov v zvezi s proizvodom,
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morebitne dodatne zahteve, ki jih določi družba.

8.2.2. Pregled zahtev v zvezi s proizvodom
Po ugotovitvi in uskladitvi vseh zahtev v zvezi s proizvodom se morajo le te pred izdelavo
ponudbe, podpisom pogodbe ali potrditvijo naročila pregledati in ugotoviti sposobnost
izpolnitve zahtev.
Na osnovi prejetega povpraševanja in določitve zahtev odjemalcev v zvezi s proizvodom,
prodaja izdela ustrezno ponudbo oz. predračun. Ponudbe lahko naredi vodja programa
samostojno ali z odobritvijo direktorja družbe, odvisno od velikosti posla. Ta vrednost je
vnaprej dogovorjena in se spreminja Pred podpisom pogodbe oz. potrditvijo naročila se
pregleda možnost izpolnitve odjemalčevih zahtev s finančnega, proizvodno-planskega in
kakovostnega ter po potrebi tudi razvojnega vidika. Kadar je primerno, je potrebno določiti
način uničenja ali reciklaže proizvoda.
Osnova za izdelavo ponudbe je kalkulacija. Za to je odgovoren vodja produkta-tehnolog.
V primeru, da pride do sprememb zahtev v zvezi z proizvodom, se morajo dopolniti ustrezni
dokumenti, hkrati pa morajo biti s spremembami seznanjeni tudi ustrezni oddelki/enote v
družbi.
Postopek pregleda aneksa oz. dodatka k pogodbi je enak, kot pri pregledu pogodbe.

8.2.3. Komuniciranje z odjemalci
Učinkovito komuniciranje z odjemalci poteka v vezi z:
• informacijami o proizvodih in storitvah,
• raziskavami, pogodbami ali obravnavanjem naročil skupaj z dodatki in spremembami,
• povratnimi informacijami odjemalcev, ki vključujejo tudi pritožbe,
• reševanjem reklamacij,
• povratnimi informacijami odjemalcev o lastnih proizvodih in zadovoljstvu s proizvodi in
storitvami.
Komuniciranje poteka pisno, telefonsko, po elektronski pošti ali osebno.

8.3. Načrtovanje proizvoda/storitve (tehnološka obdelava in priprava dela)
Proces se prične z vhodom enega ali več dokumentov (naročilo prodaje, plan prodaje,
reklamacija, razvojni nalog…), ki vsebujejo vse potrebne podatke za nadaljnje delo (ident,
naziv, količina, željeni rok izdelave, kakovostne zahteve, kosovnice, razrezi, risbe…).
Te dokumente se nato v informacijskem sistemu razgradi do najnižjega nivoja kosovnice, ki
se jih nato racionalno združuje v večje enote oz. količine.
Izhod iz procesa so dokumenti, ki so potrebni da se proizvodnja proizvodov/storitev prične
(delovni nalogi, razrezi, materialne zahtevnice, tedenski in/ali mesečni plani, risbe…).
Izhod iz procesa je tudi interno naročilo nabavi za manjkajoče materiale ali storitve.

8.4. Razvoj produkta
Definicija produkta:
Produkt je lahko proizvod, proces, naprava, tehnologija ali storitev.
Definicija razvoja:
Če je glavni cilj projekta bistvena tehnična izboljšava produkta ali kreacija novega produkta –
potem je projekt pripoznan kot razvojni projekt in zanj veljajo postopki in obvladovanje
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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dokumentov kot je predvideno v organizacijskem predpisu. V kolikor gre za produkt, ki že
obstaja v sistemu PIS ali je glavni cilj aktivnosti prilagoditev zaradi zahtev odjemalca, razvoja
trga, pred proizvodno načrtovanje ali brezhibna tekoča proizvodnja ali sistem nadzora, to ni
razvojni projekt, ampak tehnološka podpora prodaji in posledično tehnološka obdelava
produkta.
Postopek razvoja poteka v skladu z organizacijskim predpisom Razvoj produktov. Postopek
vsebuje in opredeljuje faze in dokumente v zvezi s planiranjem, vhodi, upoštevanjem
okoljskih vidikov, obvladovanjem in dokumentiranjem sprememb, vmesnimi in končnimi
validacijami, poročanjem in nadzorovanjem ter doseženimi rezultati razvoja vključno s
končnim poročilom, ki zajema tudi priporočila za v bodoče.
Reference: OP- Razvoj produktov

8.5. Nabava materialov, proizvodov in storitev
8.5.1. Proces nabave
Skladnost nabavljenih materialov in storitev zagotavljamo tako, da dosledno izvajamo
postopke za ugotavljanje sposobnosti (glede doseganja predpisanih specifikacij) in
zmogljivosti (glede doseganja količin in dobavnih rokov) dobaviteljev. Dobavitelje, ki so
kvalificirani kot ustrezni, uvrstimo na seznam dobaviteljev. Vse nabavljene materiale in
storitve nabavljamo iz seznama dobaviteljev. Ocenjevanje dobaviteljev izvaja nabava po
metodologiji ocenjevanja dobaviteljev v okviru procesa nabave.
Dobavitelje ocenjujemo in klasificiramo s pomočjo obrazca Vprašalnik za interno oceno
dobavitelja enkrat letno. Ocenjujemo samo dobavitelje s katerimi delamo vsaj mesečno.
Dobavitelje, ki dosežejo od 91 do 100 % klasificiramo kot A dobavitelje, od 75 do 90 % so
dobavitelji B, pod 75 % so C dobavitelji. Dobavitelje o oceni obvestimo z dopisom.
Presojamo dobavitelje, s katerimi imamo težave. Za to uporabljamo obrazec Osnovni
vprašalnik za presojo sistema, procesa ter proizvoda pri dobavitelju. Obrazec se izpolni ob
obisku dobavitelja in se ga seznani s kritičnimi točkami njegovega sistema. Namen tega je
izboljšati proces in odpraviti težave, ki se nam pojavljajo.

8.5.2. Informacije za nabavo
Pogoj za realizacijo naročila pri dobaviteljih je celotno pripravljena nabavna dokumentacija,
ki sestoji iz:
• nabavne pogodbe ali naročilnice,
• načrta
• prevzemno tehnične zahteve materialov ali delov na dokumentu (po potrebi).
Nabavni dokumenti vsebujejo celotno definicijo proizvoda/storitve in sicer:
• opredelitev kakovosti,
• opredelitev količine, dinamike dobav in omejitev cene,
• opredelitev prevzemnih pogojev,
• opredelitev pravnega jamstva kakovosti,
• opredelitev finančne konstrukcije.
Navedene zahteve so opredeljene s pogodbo in tehnično, prevzemno in drugo
dokumentacijo (standardi, načrti itd.).
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8.5.3. Overjanje nabavljenih proizvodov
Overjanje nabavljenih proizvodov izvajamo skladno s predpisanimi postopki v okviru procesa
nabave in skladiščenja vhodnih materialov. Izvaja se dokumentacijski prevzem. Organizacijo
kakovostnega prevzema vodi nabava, sam prevzem pa izvajajo zato usposobljeni zaposleni.
Vhodno kontrolo fizično opravlja vodja vhodnega skladišča za standardne materiale. Za
zahtevnejše materiale oziroma izdelke pa opravi kakovostni prevzem delavec, ki je material
naročil. Reklamacijski zapisnik napiše vodja vhodnega skladišča.

8.6. Proizvajanje proizvodov in izvedba storitev
8.6.1. Obvladovanje proizvodnje in izvedbe storitev
Proces izvedbe proizvodov obvladujemo tako, da dosegamo skladnost z zahtevami, hkrati pa
zagotovimo koristi zainteresiranim stranem. Za delovanje proizvodnih procesov imamo na
razpolago ustrezne informacije in dokumentirane postopke, ki opisujejo karakteristike
proizvoda ter zahteve glede skladnosti z naročnikovimi zahtevami. Vsi zaposleni, ki
sodelujejo v procesu izvedbe, so ustrezno usposobljeni in kvalificirani. Zapise, ki nastajajo pri
izvedbi, obvladujemo po postopkih, hkrati pa so osnova za nenehno izboljševanje.
Obvladovanje proizvodnje in izvedbe storitev zagotavljamo z:
• ustreznim planiranjem proizvodnega procesa,
• ustrezno tehnološko in delovno dokumentacijo ter zahtevami, ki izhajajo iz
zakonodaje,
• obvladovanjem nadzorne in merilne opreme,
• določanjem kriterijev za izdelavo proizvodov,
• s sistemom identifikacije in sledljivosti proizvodov,
• nadzorovanjem ter spremljanjem kakovosti procesa ter proizvodov,
• izvajanjem aktivnosti za sprostitev proizvodov in dostavo ter aktivnostmi po
dostavi,
• primernim ravnanjem z lastnino odjemalcev ter ohranitvijo skladnosti proizvodov,
• kompetentnim kadrom,
• primernim delovnim okoljem,
• ustreznim obvladovanjem delovanja pomembnih okoljskih vidikov in doseganjem
okoljskih ciljev,
• izvajanjem programov ter drugih zahtev, ki se nanašajo na sisteme ravnanja z
okoljem,
• prepoznavanjem ter skladiščenjem nevarnih snovi,
• ukrepanjem v primeru izrednih razmer,
• drugim.
Reference: OP Proizvajanje

8.6.2. Validacija procesov za proizvodnjo in izvedbo storitev
Rezultati procesa v proizvodnji so vedno vidni že ob potrditvi prvega kosa in nato pri kontroli
procesa, tako da validacija samega procesa ni potrebna.

8.6.3. Identifikacija in sledljivost
Vsi proizvodi so prepoznani in sledljivi z uporabo sistema šifriranja, ki omogoča, da so v
vsakem trenutku na voljo najpomembnejši podatki o proizvodu.
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.

Stran: 27 / 36

Izdaja: 19.

POSLOVNIK KAKOVOSTI

Velja od: 5.3.2020

• Vhodni materiali
Prepoznavanje vhodnih materialov, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu, je zagotovljeno
z uporabo identa vhodnih materialov, oznako šarže in po potrebi s črtno kodo.
• Polizdelki
Skozi celoten potek proizvodnje od priprave vhodnih materialov do končnega prevzema je
izdelek mogoče prepoznati samo po oznakah na delovnem nalogu.
Proizvodne naprave in orodja v proizvodnem procesu so označena z lastno številko.
• Izdelki
Končni izdelek, ki je zapakiran, je na vsaki embalažni enoti prepoznaven najmanj z identom
izdelka, dodatno lahko še z nazivom izdelka in datumom izdelave in kjer je to zahtevano z
zaporedno številko embalažne enote ali drugo oznako.
Identifikacija, označevanje, pakiranje in zaščita proizvodov se izvaja po predpisanih navodilih
za različne proizvode ali skupine podobnih proizvodov. Pri navodilih za pakiranje so
upoštevane zahteve odjemalca, transportne zahteve in priporočila mednarodnih standardov.
Vsi proizvodi so ustrezno pakirani in hranjeni v zaprtem prostoru vse do predaje odjemalcu.

8.6.4. Lastnina odjemalcev
S proizvodi ali materiali, ki jih dobavlja odjemalec, se ravna skrbno, tako kot s svojimi
(identificiramo, označimo, skladiščimo, varujemo…). Upošteva se tudi morebitna posebna
navodila s strani odjemalca.
Če bi prišlo do izgube ali poškodovanja lastnine odjemalca ali bi se ugotovilo, da je kako
drugače neprimerna za uporabo, bi o tem vzdrževali zapise in obvestili odjemalca in skupaj z
njim sprejeli ustrezno odločitev.
O prevzemu in dostavi lastnine odjemalca vodimo ustrezne zapise.

8.6.5. Ohranitev proizvoda
S proizvodi ravnamo tako, da se njihova kakovost ne zniža. Vsak na svojem področju je
odgovoren za ustrezno ravnanje s proizvodi.
Navodila za posamezen proizvod ali skupino proizvodov so priloga delovnemu nalogu.

8.7. Neskladni procesi, proizvodi in storitve
S
tem
postopkom
določamo
ravnanje
v
primeru
pojava
neskladnih
procesov/proizvodov/storitev - situacij, ki se lahko pojavijo pri našem delu. Neskladnosti so
po izvoru nam lastne - izhajajo iz našega dela ali so posledica neustreznega nabavljenega
materiala ali storitve, lahko tudi neustrezne opredelitve zahtev s strani odjemalcev.
Odgovorna za obvladovanje neskladnih procesov/proizvodov/storitev, ki lahko ogrozijo tudi
okolje, sta vodja oddelka prodaje in vodja oddelka proizvodnje.
Ukrepi, ki izhajajo iz ugotovljenih odstopanj med izvajanjem kontrole se predhodno
predstavijo direktorju, skupaj z oceno finančnih in drugih posledic povzročenih z odstopanji.
Neskladni proizvodi/storitve, ki so dobavljeni kupcu se obravnavajo skladno s postopkom
reklamiranja. Odstopanja, ki jih ugotovimo na osnovi pritožb strank, natančno obravnavamo.
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Neskladni procesi in medfazni proizvodi pa se obravnavajo na kolegiju, kjer se odloči o
stroškovni in vodstveni odgovornosti, ter predpiše korektivne ukrepe in po potrebi tudi
sankcije. Odgovorni vodja mora poskrbeti za implementacijo.
V kolikor pri delu nastopijo izredne situacije - nesreče, ki lahko negativno vplivajo na okolje
ali človeka, morajo udeleženci ravnati v skladu s postopki ravnanja v izrednih primerih
(Navodilo za ravnanje v izrednih primerih). O vseh okoljskih nesrečah in poškodbah pri delu
vodimo zapis okoljskih nesreč in poškodb pri delu, ki nam služi kot osnova pri vrednotenju
vplivov na okolje in oceni tveganj za posamezno delovno mesto.
Neskladnosti, ugotovljene pri izvajanju notranjih in zunanjih presoj, direktor obravnava z
odgovornimi izvajalci. Pri tem opredeli potrebne aktivnosti za odpravo ugotovljenih
odstopanj. Zapisi neskladnosti ugotovljenih pri notranji presoji so podrobneje določeni v
točki 9.2. Notranja presoja.
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9. OCENJEVANJE IZVEDBE
9.1. Nadzorovanje, merjenje in analiza
Z merjenjem zadovoljstva odjemalcev skušamo ugotoviti, koliko smo izpolnili njihove zahteve
in pričakovanja.
Metoda ocenjevanja zadovoljstva odjemalcev vsebuje tri kriterije in sicer:
•
•
•

merjenje zadovoljstva odjemalcev na osnovi anketnega vprašalnika,
analiza števila reklamacij,
pravočasnost dobav.

Za izvajanje rednih meritev zadovoljstva odjemalcev je odgovorna prodaja. Odjemalcem
pošljemo vprašalnik, na katerega odgovarjajo tako, da za vnaprej pripravljene parametre
kakovosti naših proizvodov in storitev opredelijo relativno pomembnost in oceno
zadovoljstva. S tem dobimo informacije, ki nam omogočajo izboljševanje in prilagajanje. O
rezultatih meritev se vodijo zapisi.

9.1.1. Nadzorovanje in merjenje procesov
V družbi se zavedamo, da je potrebno uporabljati ustrezne metode za nadzorovanje,
merjenje in spremljanje kazalnikov uspešnosti vseh procesov, ki so potrebni za izpolnjevanje
zahtev odjemalcev, dobaviteljev in zaposlenih. Če planirani rezultati niso doseženi, morajo
odgovorni lastniki procesov izvesti korektivne ukrepe, da bi zagotovili skladnost proizvoda.
Na osnovi ugotovljenih potreb za obvladovanje procesa po potrebi uporabljamo naslednje
statistične metode: FMEA konstrukcije, FMEA procesa, SPS procesa ali delovnega stroja, SPC
za vhodne materiale, ABC metoda za oceno dobaviteljev, ABC metoda za analizo procesa.
V družbi planiramo v okviru Poslovnega načrta proizvodnjo in stroške. Odgovorni za procese
izdelajo poročila, družba pa za Nadzorni svet izdela Letno poročilo. Poročila kakovosti ter
okoljska poročila se obravnavajo na timih kakovosti in okoljskih timih enkrat letno, ko se
izvede vodstveni pregled. Na podlagi rezultatov zastavljenih ciljev se sprejemajo ustrezni
korektivni ukrepi. Letno poročilo se obravnava na nadzornem svetu, sprejema ga skupščina
družbe.
Procese je treba tako nadzorovati, da delajo čim ceneje, s čim večjo podporo informacijske
tehnologije in se tudi na osnovi izkušenj stalno izboljšujejo. Sposobnosti procesa se izvaja z
namenom ugotavljanja za izvajanje, kadar ni mogoče izmeriti proizvoda ali je potrebno
predhodno zagotoviti ali ugotoviti, kaj nam proces omogoča in kaj z njim lahko dosežemo.
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Nadzor nad izvajanjem procesov poteka po naslednjem planu:
Proces

Kazalec istreznosti in učinkovitosti
Celotni prihodki
Celotni prihodki eksterni
UPRAVLJANJE
Kosmati prihodki
EBITDAn
EBITDAn marža
PRODAJA PO SEGMENTIH
Ocene zadovoljstva kupcev
Št. Danih ponudb
Vrednost danih ponudb
PRODAJANJE
Vrednost cel pipeline
Vse terjatve
Terjatve zapadle nad 30 dni
Št. Reklamacij kupcev
Strošek reklamacij kupcev
Št. Izvedenih razvojnih projektov
RAZVIJANJE in
Porabljeno € za razvojne projekt
TEHNOLOŠKA
Vrednost neizvedenih investicij
PODPORA
Št. oddanih kalkulacij (pipeline)
Zaloga materiala
Zaloga nedovršena
Zaloga proizvodi
PROIZVAJANJE in
Dni vezave zalog mat
TEHNOLOŠKA
Zasedenost strojev
PRIPRAVA
Razmerje opr. Ure/razpol. Ure
Razmerje ure Panth/opr.ure
Št. Poškodb pri delu
Št. Reklamacij dobaviteljev
NABAVA
Strošek reklamacij dobaviteljev
Vrednost izdanih dobavnic
ODPREMLJANJE
Stroški prevoznih storitev
Efektivne ure proizvodnja
Ure izven RD
Št zaposlenih
KADRI
FTE
Bolniške %
Bolniške v breme podjetja%
Rezultat meritve klime v podjetju
FIRS
KPI tabela skladna z navodili MSIN
INFORMATIKA
Stroški vzdrževanja IT sistema
VAROVANJE OKOLJA Opredeljeni v okoljskem poročilu in ciljih

Periodika poročanja
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Najmanj na 3 leta
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Tedensko
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Mesečno
Letno
Mesečno
Letno
Letno

Odgovoren za skladnost s cilji

Odgovoren za nadzor

DIREKTOR

VODJA PROGRAMA/ PRODAJE

VODJA RAZVOJA

DIREKTOR
VODJA PROIZVODNJE/ENOTE

Vodja nabave
Pomočnik vodje proizvodnje

Vodja HRM

Vodja FIRS
Informatik
Predstavnik vodstva za SRO

Merljivi kazalci in cilji zanje so določeni v letnih planih dela, okoljskem poročilu in ciljih.

9.1.2. Nadzorovanje in merjenje proizvodov
V vnaprej določenih planiranih stopnjah realizacije proizvoda, nadzorujemo in merimo
karakteristike proizvoda in overjamo njegovo skladnost s specificiranimi zahtevami. Postopki
nadzorovanja in merjenja proizvodov so dokumentirani v navodilih, planih - kontrolnih
točkah, navodilih za izvajanje kontrole in preskušanj, vzorčenj ter ostali kontrolni
dokumentaciji, ki je (po potrebi) izdelana skladno s tehnično in tehnološko dokumentacijo.
V družbi izvajamo nadzor kakovosti preko vhodne kontrole, kontrole procesa in izhodne
kontrole.

9.1.3. Obvladovanje nadzorne in merilne opreme
Vso nadzorno in merilno opremo, ki jo uporabljamo v družbi, obvladujemo in zagotavljamo,
da so nadzorne in merilne naprave primerne za uporabo. Enako velja tudi za vso programsko
opremo, ki jo uporabljamo pri nadzorovanju in merjenju izdelkov ali procesov.
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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Razvrščena je v tri skupine, glede na namen uporabe: zakonska merila, merila, ki jih
uporabljamo v tehnološkem procesu in indikatorje. Validacijo programske opreme izvajamo
po navodilih proizvajalcev.
Reference: Navodilo- Obvladovanje nadzorne in merilne opreme

9.1.4. Analiza podatkov
Podatke zbiramo in analiziramo z namenom dokazovanja primernosti in uspešnosti sistemov
vodenja in zato, da ugotavljamo, kje so priložnosti za izboljševanje.
Viri podatkov so:
• poslovni podatki,
• podatki o zadovoljstvu odjemalcev,
• podatki, ki izvirajo iz merjenja ter nadzorovanja proizvodov in procesov,
• podatki iz notranjih in zunanjih presoj,
• podatki iz ocen dobaviteljev,
• podatki iz ocen zadovoljstva zaposlenih,
• podatki o korektivnih in preventivnih ukrepih,
• namenske meritve za ugotavljanje priložnosti za izboljšave,
• podatki o doseganju okvirnih in izvedbenih ciljev s področja sistemov ravnanja z
okoljem,
• podatki o doseganju ciljev iz okoljskih programov,
• analiza skladnosti z zakonodajnimi zahtevami,
• drugo.
Podatki se zbirajo v oddelku finančnih in računovodskih storitev in v poslovnih funkcijah
družbe.

9.2. Notranja presoja
Namen notranjih presoj je overjanje ali so dejavnosti obvladovanja SVK in SRO in z njimi
povezani rezultati skladni z načrtovanimi postopki in ugotoviti učinkovitost sistemov
vodenja.
Plan presoj zajema področje in elemente presoje, identifikacije odgovornih oseb za
posamezna področja (presojancev), določitev presojevalcev, terminsko opredelitev izvajanja
presoje, odgovorno osebo za presojo in podobno (dokument Letni plan notranjih presoj).
Predlog plana notranjih presoj pripravi skrbnik sistema vodenja za SVK ter predstavnik
vodstva za SRO, odobri pa ga direktor družbe. Notranje presoje se izvajajo enkrat letno, po
potrebi večkrat, na vseh področjih glede na stvarne potrebe oz. predhodne ugotovitve iz
presoj.
Izvedba presoj poteka po odobrenem planu in zajema uvod, preverjanje stanja in sklep.
Notranjo presojo vodi odgovorna oseba, določena s planom presoj, kot presojanci sodelujejo
predstavniki posameznih področij.
Rezultati presoje so zapisani v zapisu Poročilo o notranji presoji.
Presojano področje pripravi na podlagi poročila o presoji korekcije, korektivne in preventivne
ukrepe.
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9.3. Vodstveni pregled
Je planiran in izveden enkrat letno ob upoštevanju spreminjajočega se poslovnega okolja in
strateških usmeritev organizacije. Upošteva informacije o uspešnosti, vključno s trendi in
kazalniki za:
- neskladnosti in korektivne ukrepe,
- spremljanje in merjenje rezultatov,
- rezultate presoj,
- zadovoljstvo naročnikov,
- vprašanji, ki zadevajo zunanje ponudnike in zainteresirane stranke,
- ustreznost virov,
- uspešnost procesov ter ugotavljanju skladnosti izdelkov in storitev.
Vodstveni pregled preverja tudi učinkovitost ukrepov za obravnavanje tveganj in priložnosti.
Pomembno je, da preveri izvajanje procesov za identificiranje novih potencialnih priložnosti
za nenehno izboljševanje.
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10.
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IZBOLJŠEVANJE

10.1. Neskladnosti in korektivne aktivnosti
Obvladovanje neskladnih proizvodov izvajamo z ugotavljanjem, označevanjem in izločanjem,
da bi preprečili nenamerno uporabo ali dostavo h kupcu. Neskladnosti zapišemo v obrazec
Prijava napak ter zapišemo opravljeno aktivnost, s katero jo bomo odpravili. Ukrepi za
obvladovanje neskladnih proizvodov in odgovornosti v zvezi z njimi so določene v navodilu
Obvladovanje neskladnih proizvodov.
Za izvajanje postopka so odgovorni zaposleni ter njihovi vodje. Kdor opazi neskladnost, jo
mora prijaviti neposrednemu vodji, ki jo zapiše v obrazec Prijava napak, na podlagi katerega
se sprejme ustrezna odločitev: popravilo, dodelava, prebiranje, sprostitev z dovoljenjem
odstopanja, zavrnitev. V tem primeru gre za interno reklamacijo.
V primeru, da je vzrok neskladnosti neustrezen material, zapišemo opozorilo ali reklamacijo
dobavitelju ali pa material pogojno sprejmemo, če se material kljub manjši napaki lahko
porabi za predviden ali drug izdelek.
Po popravilih, s katerimi odpravimo neskladnosti izdelka, izvedemo ponovno kontrolo.
Če neskladnost proizvoda ugotovimo po dostavi oz. jo ugotovi kupec po prejemu ali po
začetku uporabe, izvedemo ukrepe po postopku, določenem v OP - Prodajanje.
Lastniki procesov vodijo statistiko neskladnosti po vzrokih in povzročiteljih, na podlagi
katerih sprejmejo ukrepe za izboljšave.

10.1.1.

Korektivni ukrepi

S korektivnimi ukrepi ugotavljamo vzroke neskladnosti, ki se pojavljajo pri sistemu vodenja, v
procesih in pri izdelkih.
Korektivni ukrepi vključujejo naslednje aktivnosti:
•
•
•
•
•
•

pregledovanje neskladnosti vključno s pritožbami odjemalcev,
določitev vzrokov za neskladnost,
določitev ukrepov za odpravo neskladnosti in ocenjevanje potreb po ukrepih, da se
neskladnosti ne ponovijo,
izvedba ukrepov za odpravo vzrokov,
zapis opravljenih ukrepov,
analiza učinkov odpravljenih vzrokov.

Korektivni ukrepi so namenjeni odstranitvi vzrokov za obstoječe neskladnosti. Tim kakovosti
ali okoljski tim na podlagi spremljanja stanja in analiz opredeli konkretne korektivne ukrepe
in spremljajo njihovo realizacijo. Korektivne ukrepe lahko opredeli tudi direktor družbe.
Korektivni ukrepi praviloma vsebujejo: ugotavljanje vzrokov, analizo procesov, zapisov in
poročil s ciljem ugotovitve vzrokov, uvajanje ukrepov za preprečevanje ponovitve,
zagotovitev izvajanja korektivnih ukrepov ter zapisovanje sprememb, ki so posledica
ustreznih korektivnih ukrepov.

10.1.2.

Preventivni ukrepi

Cilj izvajanja preventivnih ukrepov je v tem, da odpravimo vzroke potencialnih neskladnosti,
da bi preprečili njihov nastanek, tako na področju SVK, kot tudi SRO. Preventivni ukrepi se
Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.
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nanašajo na uvedbo in vzdrževanje SVK in SRO, izdelavo in spremembe postopkov, redno
usposabljanje delavcev, kontrol, redno vzdrževanje objektov in naprav, presoje dobaviteljev
in podobno. Izvajamo jih glede na možne posledice potencialnih problemov.

10.2. Nenehno izboljševanje
Družba nenehno izboljšuje učinkovitost sistema vodenja z uporabo politike kakovosti in
okoljske politike, ciljev kakovosti in okoljskih ciljev, rezultatov presoj, analiz podatkov,
korektivnih in preventivnih ukrepov in preko vodstvenih pregledov.
Vodstvo družbe preverja enkrat letno učinkovitost in funkcionalnost delovanja SVK in SRO v
družbi. Preverjanje delovanja SVK in SRO se opravi na osnovi poročil o doseženih ciljih.
Poročila o doseženih ciljih so osnova za razpravo na »pregledu s strani vodstva«, ki ga skliče
direktor družbe in se po razpravi s člani vodstva izreče o vsakem poglavju oziroma poročilu
posebej. V kolikor so cilji doseženi in ugotovljene razmere ustrezajo pričakovanjem izrazi
strinjanje, če pa cilji niso doseženi odredi korektivne ukrepe z definirano odgovornostjo (kaj,
kdo, do kdaj). Izboljšave se nanašajo na znižanje stroškov in porabe virov, skrajševanju
normativnih časov in izboljševanju lastnosti proizvodov in procesov.
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DODATEK A: SEZNAM SPREMEMB POSLOVNIKA

Datum

#

Opis sprememb

23.12.1996

1.

21.04.1998

2.

07.05.1998

3.

Ni sprememb, ker je bila to prva izdaja poslovnika kakovosti po ISO 9001:1995.
Druga izdaja po ISO 9001:1995 je bila prilagojena tretji izdaji organizacijskih predpisov.
Tretja izdaja po ISO 9001:1995 je bila prilagojena drugi ali tretji izdaji organizacijskih predpisov.

05.06.1998

4.

Četrta izdaja po ISO 9001:1995 je bila prilagojena tretji ali četrti izdaji organizacijskih predpisov.

08.12.2003

5.

Celoten poslovnik kakovosti je popolnoma prenovljen in v skladu s standardom ISO 9001:2000.

16.05.2007

6.

Poslovnik je prenovljen in prilagojen spremembam v družbi ter usklajen z ISO 9001:2000.

13.01.2010

7.

Poslovnik kakovosti je prilagojen standardu ISO 9001:2008.

03.05.2010

8.

Poslovnik kakovosti je dopolnjen zaradi vpeljave standarda ISO 27001 pri KGA.

11.01.2012

9.

Poslovnik kakovosti je dopolnjen z manjšimi operativnimi dopolnitvami.

17.01.2013

10.

Poslovnik kakovosti je dopolnjen s spremembami imen nosilcev.

10.05.2013

11.

Poslovniku je dodan proces proizvodnje tablic zaradi spremembe organiziranosti družbe

10.11.2013

12.

15.04.2014

13.

02.02.2015

14.

20.02.2016

15.

2.6.2017

16.

26.4.2018

17.

5.3.2019

18.

16.3.2020

19.

Spremembe dobe hranjenja nekaterih dokumentov zaradi uskladitve z garancijskimi roki
Prenovitev in prečiščenje poslovnika zaradi sprememb v organizaciji družbe in prilagoditev
organizacijskih predpisov
Prenovitev poslovnika zaradi organizacijskih sprememb v družbi in prilagoditev organizacijskih
predpisov
Prenovitev točke 7.3. Snovanje in razvoj – redefiniranje razvoja v KIG-u. Prenovljena politika in
vizija družbe
Poslovnik kakovosti je prilagojen spremembam v družbi
Prehod na novi verziji standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 ter združitev poslovnikov ISO
9001 in 14001
Poslovnik sistemov vodenja je dopolnjen v segmentu procesov
Poslovnik je prenovljen in prilagojen spremembam v družbi oz. Skupini KIG (priključitev MEBLO
SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA

Dokument je last družbe KIG d.d. Kopiranje tretjemu je prepovedano. Velja le podpisan in žigosan dokument.

Stran: 36 / 36

